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Jak je to s placením vody.
Současná hospodářsko-ekonomická situace v naší republice přináší kromě jiného nárůst cen všech možných produktů
a služeb. Jsou to nejen ceny energií a surovin-elektřiny, plynu, uhlí, benzinu, nafty, ale i vodné a stočné, odpady, potraviny i ostatní materiály a služby včetně zdravotnických. To vše má finanční dopad na obyvatele, který se těžko vy světluje. Pokud k argumentům věhlasných ekonomů, že jsou to ceny podstatně nižší než v zemích západně od nás nepřibude ten nejpádnější, a sice že máme srovnatelně vysoké mzdy a důchody,jsou tyto argumenty k ničemu. Protože
zejména na začátku roku, kdy se platí celá řada poplatků jednorázově, se jak na mou, tak i hlavy zastupitelů a hlavně
úřednic obecního úřadu snáší vlna někdy až tvrdé kritiky. Rád bych se některým poplatkům věnoval podrobněji a vysvětlil problematiku těch, které obec ovlivnit může. Mnoho jich ovlivnitelných není, v podstatě se jedná o poplatek za
psy, odpady, a v menší míře i vodné a stočné. Platbě za vodné a stočné bych se chtěl věnovat dnes. Vybírá ji společnost
1. JVS-Veolia, nikoliv obec. 1. JVS dnes zajišťuje dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod pro 223 tisíc obyva tel na jihu a západě Čech.
Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic je vlastníkem vodovodní sítě o celkové délce 13,402 km na kterou je napojeno
738 vodovodních přípojek a kanalizační sítě o délce 13,294 km se 733 přípojkami. Provozování vodohospodářské in frastruktury obce společností 1.JVS a. s. se uskutečňuje na základě „Smlouvy o nájmu veřejného vodovodu a kanalizace a jiného vodohospodářského majetku ve vlastnictví obce Dobrá Voda u Českých Budějovic a o obstarání veřejné služby správy
a provozování veřejného vodovodu a kanalizace“ ze dne 15.4.1997. Obec totiž není na provozování ani technicky, ani personálně vybavena a ze zákona tuto činnost provozovat nesmí. Shrneme: vlastníkem VH (vodohospodářské) infrastruktury je
obec, provozovatelem 1. JVS.
Novou zákonnou povinností měst a obcí (vlastníků) podle § 8 zák. č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích v
platném znění) je vlastníkovi vodovodu nebo kanalizace uloženo zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů
a kanalizací, a to nejméně na dobu 10 let. Plán obnovy musí být zpracován a schválen zastupitelstvem do 31.12.2008. Financování obnovy je zcela v režii obce, neboť stát již tuto obnovu žádnou formou financovat nebude. Celková hodnota VH
majetku obce je 136,188 milionů Kč, průměrné procento opotřebení vodovodních řadů je 29,76 a u kanalizace 47,23 %. Z
těchto čísel lze vypočítat, že průměrné roční minimální tempo obnovy VH infrastruktury Dobré Vody při její průměrné
životnosti 60 let je vyjádřeno v korunách 2,24 mil. Kč za rok. Objektivně je ale třeba zdůraznit, že za posledních 11 let je
tempo obnovy VH infrastruktury vyšší než teoretická rychlost amortizace, zejména díky velké akci „výměna azbestocemen tového potrubí“ v roce 2004-5. Na tuto výměnu jsme získali téměř 9 mil. Kč dotací, 9 mil. Kč bezúročné půjčky a stejný po díl zaplatila hotově obec. Nyní politika dotací od státu skončila a peníze na obnovu je třeba získávat většinou pouze úspora mi obce a penězi z pronájmu od provozovatele. Pronájem můžeme stanovit provozovateli v libovolné výši. Je však jasné, že
cenu pronájmu provozovatel promítne do svých nákladů a tím i do ceny vody a kruh k odběrateli je uzavřen. Do roku 2001
nestanovovala obec provozovateli žádné nájemné, od roku 2001 do roku 2005 to bylo symbolicky jeden tisíc korun za rok, v
roce 2006 31.000 Kč a v roce 2007 i 2008 381.000 Kč. Toto nájemné se do současné ceny vodného a stočného (39,40 Kč za
m3 , tj. 42,95 vč. DPH) promítá cca deseti procenty, přesně 4,04 Kč/m 3. Nejpozději v roce 2018 to však musí být 23,58
Kč/m3 (ve výpočtu ale není zahrnut vliv inflace cen stavebních prací) a to tehdy, schválí-li zastupitelé obce tu nejměkčí z
navrhovaných 4 variant, které jim budu předkládat. Ta předpokládá, že velkou část nákladů ponese stále obecní rozpočet.
Argument, že teprve v roce 2015 se tak dostaneme lehce nad současnou cenu vody v Českých Budějovicích je pravdivý, ale
ani tak není asi pro žádného z nás zákazníků nijak povzbuzující. Město České Budějovice si však podstatně vyšším nájem ným (a z toho plynoucí vyšší cenou vody) současně vytváří finanční rezervy na obnovu a rozvoj rozsáhlých vodohospodář ských sítí do budoucnosti a již dosáhlo cílového stavu samofinacování.
Jak z toho tedy u nás ven? Znám pouze dvě možnosti. První je zvýšení spotřeby vody v obci. Ne tím, že se budeme více
mýt, uklízet nebo kropit trávníky, nýbrž zvýšením počtu odběratelů. K prvnímu lednu 2008 Dobrá Voda u Českých Budě jovic historicky poprvé přesáhla v počtu obyvatel číslo 2400. K prvnímu lednu 2009 nebo o pár týdnů později to díky
novým bytovým domům bude asi 2600 obyvatel, kteří spotřebují podstatně více vody než je dnešní odběr, ale soustava potrubí zůstane stejná. Náklady na jeho údržbu nestoupnou, pouze na provozní režii se bude podílet více lidí-odběratelů. Tím
lze i předpokládat, že cena vodného a stočného nebude muset stoupat tak rychle. Druhou možností je ukrojit z obecních vý dajů více peněz na tyto sítě a ošidit něco jiného, nebo získat tzv. Evropské peníze. Ty však získat není zas tak jednoduché,
jak by se dalo soudit podle některého televizního zpravodajství nebo novinových zpráv. Průběžně provádíme i údržbu sítí,
nejnověji jsou to revizní šachty kanalizace v Mládežnické a Trávní ulici. Co však je nutné mít určitě připravené, to jsou
projekty a stavební povolení. A ty máme minimálně na dva roky dopředu. Připravena je tak např. kompletní rekonstrukce
vody, kanalizace včetně přípojek a veřejného osvětlení v ulici Pod Lesem. Platí-li stále, že štěstí přeje připraveným, věřím,
že dopady na nás, obyvatele Dobré Vody budou co nejnižší. A má-li někdo ještě jiné řešení, rádi ho vyslechneme. Příště se
pokusím podrobněji vysvětlit problematiku odpadů. Jiří Šabatka, starosta obce.

Dobrá Voda – zelená obec
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Kromě již zaběhnuté separace odpadů-PET lahve, papír, sklo, dotované z části na základě smlouvy z roku 2005 společností
EKO-KOM, se Dobrá Voda zapojila do unikátního projektu „Zelená obec“ jako 31. v pořadí měst a obcí celé ČR! V rámci
tohoto programu bude poskytovat od června svým občanům možnost zbavit se vysloužilých drobných elektrospotřebičů
prostřednictvím sběrného boxu a tím významně přispívat k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví člověka.
Tím získala i právo používat logo „Zelená obec“. Hlavním cílem projektu je poskytnout všem obcím v ČR sběrný box na
drobná vyřazená elektrozařízení (mobilní telefony, myši, klávesnice, kalkulačky, hračky, fotoaparáty, baterie, GPS,
webové kamery,CD mechaniky, grafické karty, elektronické tlakoměry a teploměry, elektrické kartáčky na zuby a
další) s komplexním zajištěním následného svozu a ekologického zpracování. Jelikož je projekt financován z tzv. recyklačních poplatků, je sběrný box a veškerý servis pro obec zdarma. Protože sběrný box by měl být veřejně dostupný, ale pod
dohledem, je požadováno jeho umístění např. v budovách obecních úřadů. U nás jsme zvolili zatím prostory základní školy,
kam tyto spotřebiče mohou donášet žáci ze svých rodin. Pokud bude zájem o jejich širší využití, můžeme jednat o umístění
např. v prodejně potravin event. i na poště.
Projektem Zelená obec se i my snažíme změnit nepříznivý fakt, kdy okolo 80% drobných elektrospotřebičů končí ve směsném komunálním odpadu. Účastí v projektu budete mít možnost zlepšit životní prostředí nás všech. j.š.

Zápis do Mateřské školy.
Zápis do MŠ proběhl ve dnech 31. 3. - 4. 4. 2008. K zápisu se dostavilo 34 dětí. Přijato bylo 18 dětí, tak, aby byla naplněna
kapacita mateřské školy, která je 80 dětí. Dalších 15 nepřijatých dětí bude přijato v případě, že bude vytvořena třída po
bývalé knihovně. Doufáme, že budeme moci umístit všechny „naše dobrovodské děti.“ Eva Miglová, vedoucí učitelka MŠ.

Mateřská škola.
Počátkem roku byla dokončena rekonstrukce třetího pavilonu MŠ, která tak celkově splňuje nejvyšší požadavky na
výchovu těch nejmenších v prostředí, odpovídající současné době. Po modernizaci kuchyně, na kterou dojde příští rok,
to bude jedno z nejhezčích zařízení svého druhu. Bohužel, jak jsme předpokládali (a zápis viz výše to potvrdil), nejsme
schopni uspokojit ani v tak velkém zařízení jako je naše, požadavek na umístění všech dobrovodských dětí. Proto i
děti z okolních obcí, které školku v minulosti běžně navštěvovaly, byly odmítnuty. K častým dotazům, co a jak dál
mohu v současné chvíli říci zodpovědně pouze toto:
Podle počtu narozených dětí v obci v posledních třech letech a vzhledem k příchodu nových obyvatel do obce se jeví
jako opodstatněné rozšíření kapacity MŠ až na cca 100 dětí. Je to požadavek, který bude platit nejméně dalších pět až
šest roků u nás, v republice se na základě statistik odhaduje poptávka na umístění v MŠ také až do roku 2013. Zastupi telé obce proto rozhodli, že je třeba tento problém okamžitě začít řešit. Jak tedy dál?
Protože z hospodářského pavilonu začínáme stěhovat knihovnu do novostavby v Lázeňské ulici, nabízejí se jako jediná
možnost k využití její dosavadní prostory. Ty by měli splňovat hygienické podmínky pro cca 15 dětí. Hygienikům
předložíme projektovou studii k odsouhlasení a pokud dostaneme alespoň předběžně nadějné stanovisko, že je možné
další třídu realizovat, dáme se do práce. Tato studie byla opakovaně konzultována s učitelkami MŠ a projektant studii
přizpůsoboval požadavkům z jejich praxe. Připravíme tak snad vyhovující projekt pro získání Stavebního povolení.
Hygienické normy u nás jsou až nesmyslně tvrdé a patrně jsme v tomto směru Evropu dávno předběhli. Že pro 15 dětí
potřebujeme hernu o rozměru 60 m2 , tři záchodky a tři umyvadla, šatnu, prosím. Ale že každé dítě musí mít svých 30
m2 zahrady? Ty tři tisíce metrů čtverečních pro sto dětí budeme těžko dávat dohromady, zvlášť, když je zcela zřejmé, že
se děcka za vydatného přispění učitelek naštěstí stejně drží v hloučku a nechat je rozprchnout po celém areálu??? Každý kdo zná krásný a rozlehlý areál naší MŠ uzná, jak paradoxní je to požadavek. To jenom na vysvětlení pro ty, kdož si
myslí, že stačí namíchat maltu, případně sehnat trochu peněz a jde se na to. Než se k tomuto procesu dobereme, je třeba
vyřídit zejména spoustu administrativy, počínaje Krajským úřadem a Ministerstvem školství s tzv. změnou v síti škol,
jejíž výsledkem bude po několika měsících jiný kód školy a snad souhlas se zaměstnáním (a hlavně placením) další
učitelky. Problémem je, že žádná z těchto dvou institucí nezná jiný termín zahájení provozu než září, což hodně
komplikuje situaci, protože jsme počítali s případným otevřením v lednu 2009. A kdo je trochu znalý v tom, co je to za
problém získat rychle v dnešní době stavební povolení, rychle stavbu realizovat a ještě včas zkolaudovat a to do tohoto
září, když je dnes květen...Kromě toho musíme udělat tzv. rozpočtové opatření – což není nic jiného než přesunutí
peněz na zaplacení stavby z jiné kolonky, kde je musíme do té doby ušetřit a pak konečně rozdělat tu maltu. Tak si drž me palce, aby to vyšlo, všichni proto děláme, co je v našich silách. Ke zdárnému průběhu celé akce bych uvítal i
brigádnickou pomoc rodičů, zejména pánů, koncem června a začátkem července při bouracích a pomocných pracích.
Ty když provedeme před nástupem odborné firmy, budeme mít větší jistotu včasného dokončení. A pokud se vše podaří, jistě nepohrdneme ani pomocnou rukou maminek ke konci srpna při úklidu. Jedná se zejména o rodiče dětí, které
zůstali tzv. pod čarou, nebo-li nebyly přijaty na základě jarního zápisu. Pokud budou mít zájem pomoci, uvítám, když
nám na obecní úřad sdělí, ve kterém termínu by byli ochotni věnovat jeden nebo dva dny dovolené pro dobrou věc. j.š.

Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda u ČB
Ve dnech 21. – 24.1.2008 působila na naší škole kontrola České školní inspekce. Inspekční tým tvořili čtyři školní inspektoři a kontrolovali jak hospodaření školy, školní dokumentaci, tak školní vzdělávací program s názvem Pestrá ško-
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la , který si škola vytvořila a podle kterého se od září učí v 1. a 6. třídě. Inspektoři se byli podívat i v hodinách některých učitelů školy, které si sami vybrali.
Výsledek inspekce byl výborný a inspekční zpráva konstatovala:
Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení. Školní vzdělávací program
Pestrá škola je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem schváleným MŠMT.
V následujících oblastech byla zjištěna úroveň příkladů dobré praxe /výborná úroveň/:
 Cílevědomé řízení školy včetně kontrolního systému zaměřeného na používání účinných metod a forem práce
 Příjemné a vstřícné klima školy
 Estetická a hygienická úroveň školního prostředí
 Podpora zdravého životního stylu, rozvoj příznivého psychosociálního klimatu ve škole a snaha o minimalizaci rizikového chování
 Programové zaměření na psychický a tělesný rozvoj, prioritou je poznávání morálních hodnot společnosti
 Účinná podpora poskytovaná žákům při startu školní docházky, podpora individuálního rozvoje dle jejich možností
a schopností, optimální motivace pro školní práci
Škola má podmínky i předpoklady pro úspěšné naplnění školního vzdělávacího programu. Záměr reformy vzdě lávání, tj. změna vzdělávacích strategií, se daří uvádět do praxe. Přidělené finanční prostředky umožňují realizovat
školní vzdělávací program a jsou využívány efektivně. Poskytování vzdělávání je v souladu s právními předpisy,
schválenými učebními dokumenty a je na úrovni, která nevyžaduje zásadní změny.
Z předchozího vyplývá, že máme pěknou školu, šikovnou paní ředitelku i učitele a učitelky. Já osobně pracuji přímo
v základní škole od února 2008 a za tu dobu mohu jenom potvrdit, že učitelé dělají vše proto, aby měli žáci úspěchy,
aby se jim ve škole líbilo..
Na závěr bych chtěla všechny ubezpečit, že pokud budete potřebovat jako rodiče cokoli projednat s paní ředitelkou,
samozřejmě je připravena vyslechnou vaše připomínky či náměty, ale je nutné si vždy předem sjednat schůzku, neboť
paní ředitelka také učí a musí si podle toho organizovat čas. Mgr. Marta Kozáková.
Ani sebelepší výchova a vzdělávací proces není možné dotáhnout do úspěšného konce bez pomoci vás, rodičů. Prav da, doba je jiná, jak často slyšíme. Už v základní škole si ale děti „zadělávají“ na budoucí úspěchy či neúspěchy v
životě. A v dohledu na to, co dělají v době mimo vyučování je role rodiny nenahraditelná.

Školní parlament na Základní škole Dobrá Voda
Již několik let pracuje na naší škole školní žákovský parlament. Vždy na začátku školního roku jsou zvoleni tři zástupci z každé třídy II. stupně, tedy z páté až deváté třídy, za jeho poslance. Parlament dává žákům možnost zapojit se,
ovlivňovat a spolupodílet se na chodu školy, vzbuzuje pocit spoluzodpovědnosti za příjemné, zdravé a pozitivní fungo vání prostředí, ve kterém děti tráví podstatnou část svého života. Navíc se učí jednat s autoritami, mezi sebou, organizovat společenské akce, vymýšlet, vytvářet a realizovat nápady a menší projekty. Prostřednictvím zvolených poslanců jsou tyto schopnosti a dovednosti šířeny mezi ostatní žáky školy, podstatou je sama zkušenost a prožitek dětí.
Povaha parlamentních projektů plně odpovídá zásadám zdravého a zábavného vzdělávání, jak si přál již J.A. Komenský. Spokojený, veselý a zdravý člověk se naučí více a vzdělání je přece jednou z hlavních priorit dnešní
společnosti.
V tomto školním roce uskutečnil školní parlament několik sportovních a kulturně vzdělávacích akcí pro své spolužáky. V letošním školním roce to byly například turnaje v ringu pro dívky 6. až 9. tříd /házení a chytání kroužků/,
v házené pro žáky 3. – 5. tříd, masopustní karneval a podobně.
V současnosti probíhá na škole další větší projekt, jehož cílem je zlepšit a zpříjemnit prostředí školy. Učit se neničit,
ale naopak vylepšovat třídní a školní prostředí vlastními výtvarnými dílky, vlastními nápady, umět si pěkné prostředí
udržovat, inovovat a chránit.
Další projekty se připravují a doufáme, že se je podaří zrealizovat v poslední části roku. Všem dětem přejeme, aby se
jim jejich záměry dařilo uvádět do života, aby se jim realizace dařila a aby jim pomohla v tom, co všichni chceme, aby
žili zdravý, plnohodnotný a spokojený život
Současným poslancům školního žákovského parlamentu děkujeme za to, že se snaží jít ostatním příkladem.
Poslanci školního parlamentu ve školním roce 2007/8:
Tereza Janoštíková
5. tř.
Pavla Candrová
5. tř.
Lenka Podlešáková
6. tř.
Lukáš Oborný
7. tř.
Alena Koblasová
7. tř.
Jiří Buřík
8. tř.
Gabriela Váchová
9. tř.
Lucie Reisnerová
9. tř.

Helena Zikmundová
Bohumila Potůčková
David Potůček
Markéta Johanusová
Petr Švejda
Kateřina Berná
Eliška Koubová

5. tř.
6. tř.
6. tř.
7. tř.
8. tř.
8. tř.
9. tř.

Mgr. Josef Řezáč, Mgr. Marta Kozáková
Vydává: OÚ Dobrá Voda u Českých Budějovic, redaktor: Scheinpflug St., náklad: 700 výtisků, tisk: TISKÁRNA
JIHOČESKÝ- INZERT-EXPRES s.r.o
Hřiště v Trávní ulici.

Květen 2008

DOBROVODSKÝ ZPRAVODAJ

Zastupitelé obce podpořili iniciativu obyvatel Trávní ulice a okolí a zakoupili z rozpočtu obce dvě houpadla na pruži nách pro nejmenší děti, pískoviště a do jejich blízkosti osadili dvě nové lavičky. Jedná se o zařízení řádně schválená a s
příslušnými certifikáty splňující normy EU. Investice včetně laviček téměř neuvěřitelná – 130 000 Kč. Hřiště bylo
projektováno tak, aby jej bylo možné rozšiřovat po etapách. Byli bychom rádi, kdyby sloužilo dlouho a dobře. Těch
pár výrostků, kteří ještě dříve než jsme pískoviště naplnili pískem z něho doslova urvali petlici, věřím, že s pomocí
obyvatel z okolí zpacifikujeme. Nikde na Dobré Vodě bychom neměli nečině přihlížet těm, kteří ničí z dlouhé chvíle
to, co bylo vybudováno ze společných peněz a pro všechny! j.š.

Ulice Na Paloučku.
Na konci dubna byla zkolaudována nová ulice, oddělující se od ulice Sadové. Nazvána byla na přání tamních obyvatel velmi vhodně Na Paloučku. Tato nová komunikace vede asi ze dvou třetin novou trasou a měla by mimo jiné ukon čit i každoroční námrazy a problémy s ní spojené na vozovce v těchto místech. Komunikace je dokončena včetně veřejného osvětlení a osázení stromků. V návaznosti na nově budovaný park se vhodně začleňuje do okolní krajiny a tato
část se po mnoha letech opět stává ozdobou obce.

Pošta v novém.
V pondělí 28. dubna byla po téměř 51 letech přemístěna provozovna České pošty do nových prostor na Lázeňské č.
42. Projektována byla od samého počátku podle představ budoucího provozovatele, jeho odborní pracovníci se zúčastňovali kontrolních dnů na stavbě. Je tedy realizována podle zkušeností a zvyklostí pošty a obcí nebyla nijak, ani
prostorově omezována. Provozovna je ale majetkem obce a věřím, že i omezené prostory pro parkování budou vyhovovat. Škoda, že pár dní po osázení keřů, které mají dotvářet ráz celého areálu, jich už několik bylo ukradeno.
Současně se stěhuje do nových prostor v sousedství i knihovna, která bude mít oddělené prostory s knihami pro
dospělé a pro děti. Protože si instalace nábytku, přenesení celého fondu do počítače, samotné stěhování knih a další
práce vyžadují více času, předpokládá se otevření knihovny v novém až v září.
Další prostory v tomto areálu U Lípy kromě moštárny a dvou dvojgaráží již obec nemá. Od zřízení lékárny v prosto rách připravovaného dětského oddělení knihovny jsme upustili již na začátku projekčních prací z důvodů velkých ná roků na prostor. Ordinace lékaře, o které někteří téměř s jistotou hovoří, zde plánována nebyla a nevím o ní. j.š.

Pálení čarodějnic...
Tak jako v sousedních evropských zemích jsme se i na Dobré Vodě symbolicky 30. dubna loučili se zimou pálením
čarodějnic. Na dvou místech – na soukromém pozemku, kam vliv obce nesahá, se lidé dobře bavili za doprovodu živé
hudby a na pozemku obecním, kde jsem chtěl, aby byl respektován po loňských protestech noční klid, se lidé bavili již
méně. Hasiči opět obětavě připravili ve svém volném čase dřevo na oheň a figuru čarodějnice. Nebyl stan, nestála
májka, průvod dětí i s lampiony prošel tiše po tradiční trase. Ti nejmenší dostali limonádu, někteří si u menšího ohně
pekli špekáčky. Vatra tiše hořela a po desáté hodině se většina, možná i zklamaných účastníků, rozcházela. U ohně zůstalo několik hasičů, kteří hlídali oheň. Všem se vám omlouvám. Účelu nebylo dosaženo. Po půlnoci zazněl v mém
bytě telefon a ženský hlas se neodbytně a zlostně dotazoval, zda „to“ obec povolila. Nebylo to poprvé. Nemohu si
dovolit na noc vypínat telefon, poněvadž bývám často kontaktován jak Policií ČR, tak hasiči. Stížnosti, nebo dotazy
tohoto typu bych však rád řešil v pracovní době. Po ranní návštěvě na Policii ČR, která je jediná oprávněná zasáhnout,
jsem zjistil, že rušení nočního klidu tam nikdo nehlásil. V principu tady asi ani o rušení nějakého nočního klidu nejde.
Vadí hluk velikonoční pouti, vadí hluk z plovárny. Zdá se, že chybou už prostě je to, že se někdo bavit chce. Proto jsem
rozhodnut příští rok nejen dětem vše se souhlasem zastupitelů vynahradit. Bude májka tak jako všude jinde, bude hud ba. Ne z trucu, ale proto, že bavit se je i na Dobré Vodě pro většinu lidí normální. Jiří Šabatka.

