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LÁZEŇSKÁ LÉČBA V TŘEBONI.
Občanům Dobré Vody, kteří majíi zájem o ambulantní
lázeňskou léčbu v třeboňských lázních, zajistí obecní
úřad, tak jako v uplynulých letech, zdarma dopravu. Je
však třeba, aby si každý, kdo má na tuto léčbu nárok (poprvé, nebo nejdřív po dvou letech od předchozí), nechal
od svého ošetřujícího lékaře napsat na ni návrh. Pokud

máte tento návrh sepsaný a zájem o dopravu tam i zpět,
zaneste jej osobně s lékařskou dokumentací na obecní
úřad. Byl dohodnut první termín 19. 5., tentokrát v léčebně
Aurora pro skupinu osmi lidí tak, aby byl obsazen jeden
automobil. Pokud bude zájemců více, může být dohodnuto i více termínů. JŠ.

SLUŽBY KOMINÍKA.
V současné době nemá v naší obci stálý rajon žádný kominík. Protože si občané stěžují, že je obtížné na jednotlivé akce
kominíka na Dobrou Vodu získat, zprostředkuje Vám tuto službu obecní úřad. Zájemci o službu kominíka (revize komínů
plynových i na pevná paliva, popř. čištění komínů nebo kolaudace) mohou své požadavky nahlásit na obecní úřad č. tel. 387
200 446 a po soustředění více požadavků bude kominík hromadně objednán na konkrétní termín. Kominíci nemají povinně
přiděleny rajony a skutečně odmítají obcházet domy a přesvědčovat lidi o jejich povinnosti. Chtěl bych upozornit, že dosud
je v platnosti vyhláška č. 111/1981 Sb., která říká, že čištění se provádí ve lhůtách stanovených podle výkonu spotřebiče,
druhu používaného paliva a podle četnosti používání. Např. komíny s vložkou pro plynná paliva musí být čištěny
(kontrolovány) dvakrát ročně, na tuhá paliva 6x ročně! To hraje roli v případě plnění pojistné události-požáru. JŠ.
ÚPRAVA OKRASNÝCH DŘEVIN.

Vzhledem k tomu, že ještě neskončilo období vegetačního klidu, je příhodná doba k úpravě okrasných
dřevin řezem a to jak jehličnanů, tak listnáčů. Projděte se po chodníku okolo svého domu a zkontrolujte, zda
tyto okrasné dřeviny, které jste před léty v dobré víře, že budou zdobit jen vaši zahradu, zasadili poblíž plotu,
nezdobí i chodník. Na Dobré Vodě je takových dřevin velmi mnoho a oddalování takovéhoto zásahu způsobí,
že dřevina ještě zmohutní a pozdější řez bude hůře snášet. Bude samozřejmě více zasahovat i do komunika ce a ohrožovat jak šatstvo, tak možná i zrak kolemjdoucích. Až se rozsvítí první jarní sluneční paprsky, měly
by tyto dřeviny očekávat dobrovodskou pouť ostříhané jak školák před začátkem školního roku!Uvažte také,
zda by se nedaly pokácet i některé staré ovocné stromy jako zdroj přezimujících škůdců a nekvalitního ovoce. O této problematice píšeme jinde.
PLES SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ.
Dne 25. ledna se konal již tradiční ples Sboru
dobrovolných hasičů v českobudějovické
Gerbeře. Ples s bohatou tombolou a dobře
hrající hudbou Samsonkou se od samého
začátku až po závěrečnou přepravu domů
najatým autobusem díky obětavé práci
pořadatelů opět vydařil. Protože však naši hasiči
nepořádají pouze plesy, ale věnují se i
záchranným pracím např. při povodních tak jako
loni v srpnu, je nutné aby je i obec v jejich
záslužné činnosti podporovala. Má vůči nim také
své povinnosti. V souvislosti s tím, že obec na
úseku požární ochrany musí organizovat i
preventivně výchovnou činnost, uvádím zde
citace některých zákonů: Zákon o požární
ochraně 67/2001 Sb.
§ 29 Obec
(1) Obec v samostatné působnosti na úseku
požární ochrany:
a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů
obce, která provádí hašení požárů a záchranné
práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu /
3a/ ve svém územním obvodu; členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce
při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu,
b) udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
c) zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
d) zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany,
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e) zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o zaměstnance zařazené v jednotkách
hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků,
popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle § 18, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u

déle trvajícího zásahu na území obce,

f) poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který se ve své pracovní
době /3b/ nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, zúčastní
zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech
nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy,
g) zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce preventivní zdravotní prohlídky,
h) zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zejména pro
potřeby svého územního obvodu,
i) zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,
j) zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár,
k) zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení
požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti,
l) umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce podle nařízení kraje a
přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek,
m) spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany; za tím účelem mohou
obce soustřeďovat finanční prostředky,
n) organizuje preventivně výchovnou činnost,
o) obecně závaznou vyhláškou
1. vydává požární řád obce (ten je ve stádiu schvalování, potom bude vydán jako obecně závazná vyhláška).
§ 75
Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární
ochrany
(1) Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární
ochrany pomáhají při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že
a) pomáhají vyhledávat členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí,
b) podílejí se na odborné přípravě členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí,
c) podílejí se se souhlasem vlastníka na provádění údržby, oprav požární techniky, věcných prostředků požární
ochrany a objektů požární ochrany, včetně vodních zdrojů,
d) podílejí se na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně výchovné činnosti mezi
občany a mládeží,
e) podílejí se na ediční a publikační činnosti a na dokumentaci historie požární ochrany a hasičstva.
DO 28. ÚNORA SE PLATÍ POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD!
Přestože cena místního poplatku za komunální odpad smyslu separujte, ale připlaťte! Plastové lahve musí
(přesněji: „poplatek za provoz systému shromažďování, totiž někdo roztřídit, slisovat do balíků, skladovat a
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování teprve v okamžiku, kdy příslušná zpracovna vydá
komunálních odpadů.") v letošním roce zůstala stejná pokyny, že je schopna je začít zpracovávat, musí je tam
jako loni a jedna z nejnižších v republice(320 Kč na někdo odvézt. Také cena za obvykle velkou přepravní
osobu za rok, tedy necelých 90 haléřů na den) a vzdálenost ke zpracovateli není nízká. Totéž se dá říci o
většina obyvatel ji rozumně akceptovala, musel jsem papíru. Problémy podobné jsou i se skleněnými střepy.
několikrát písemně zdůvodňovat proč tak a ne jinak. Kromě papíru a kovového šrotu nám tento tříděný
Občan má na takové vysvětlení samozřejmě nárok, odpad nikdo neplatí, naopak zaplatíme za jeho odvoz a
stojí však čas, který by se měl využít účelněji a peníze nájem sběrných nádob. V republice, kde funguje tržní
za poštovné. Pokusím se tedy znovu problém vysvětlit hospodářství, ale stále je nejlevnější uložení odpadu na
obšírněji. Nejen v naší obci se poplatek vybírá podle skládku, se obtížně dělá ekologická výchova
zákona č. 565/ 1990 Sb., o místních poplatcích v obyvatelstva. Bez problému je pouze výkup ocelového
podobě obsažené v § 84 zákona č. 185/ 2001 Sb. V § šrotu. Nám byla fakturována za likvidaci odpadů v roce
10b zákona o místních poplatcích je jednoznačně 2002 částka 922 344 Kč celkem, od občanů a za prodej
definována osoba poplatníka a to jak fyzické osoby, odpadu bylo vybráno 647 287. Rozdíl, který jsme
které mají v obci trvalý pobyt podle zákona č. 133/ uhradili z rozpočtu obce je 275 057 Kč. Z následujícího
2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, resp. grafu je naprosto jasné, v kterých měsících např.
jako fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu narostla hmotnost vyváženého odpadu v popelnicích.
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které Od hmotnosti nákladu sběrného vozu, který se
není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba. samozřejmě váží, se v přímé úměře odvíjí i platba.
Jednoznačný je i režim správy tohoto poplatku, který Množství spadaných jablek, která se ocitla v
se uskutečňuje podle zákona č. 337/ 1992 Sb. Je popelnicích místo na kompostu, se bohužel velmi silně
zbytečné přesvědčovat úřednici na OÚ slovy „nebudu v září a v říjnu projevilo v ceně za likvidaci odpadu.
platit za syna, ten už se odstěhoval, tady je jenom Možná, že by se vyplatilo zamyslet se i nad tím, zda by
trvale hlášen“. Neplatí tedy ani jinde, protože na dvou nebylo rozumné výsadbu tohoto přebytečného ovoce
místech hlášen být nemůže. Uvedl jsem čísla zákonů redukovat a nebo je skutečně do popelnic neodkládat.
proto, aby si měl každý možnost zkontrolovat, jak obec V opačném případě je zřejmé, že pro příští rok musí
tento poplatek určila. Ti, kdož nám jistě v dobré víře cena odpadu stoupnout a zdá se, že by mohla převýšit
doporučují důslednější separaci odpadů si patrně hranici 400 Kč. Větve je možno odvážet ke spálení na
neuvědomují, že tento proces sebou přináší i vyšší louku u dobrovodského, nikoli třebotovického hřbitova.
náklady a své spoluobčany by měli poučit ve také JŠ.

§10b-(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
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odpadů platí
a) fyzická osoba, která má v obci
trvalý pobyt; za domácnost může
být poplatek odváděn společným
zástupcem, za rodinný nebo bytový
dům vlastníkem nebo správcem;
tyto osoby jsou povinny obci
oznámit jména a data narození
osob, za které poplatek odvádějí,
b) fyzická osoba, která má ve
vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci, ve
které není hlášena k trvalému
pobytu žádná fyzická osoba; má-li
k této stavbě vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu.
(2) Poplatek se platí obci, na jejímž
území má fyzická osoba trvalý
pobyt nebo se na jejím území
nachází stavba určená nebo
sloužící k individuální rekreaci.

(3) Sazbu poplatku tvoří
a) částka až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok, a
b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok; obec v obecně závazné vyhlášce stanoví
rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu.
(4) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální
rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních
měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

VÝZVA všem dobrovodským občanům.
Je už naším celonárodním zvykem kriticky hodnotit a dokonale vědět, jak by se vše dalo udělat lépe.
Bohužel, v mnoha případech hodnotné náměty a připomínky nezaznějí tam, kde by měly. Proto by určitě
bylo vhodnější, aby se všichni naši spoluobčané, kterým není lhostejné, kde a v jakém prostředí žijí, obrátili
se svými náměty na zlepšení přímo na zastupitele obce. Určitě většinu z nás zajímá, co se pro obec
připravuje, jaké jsou perspektivní možnosti a co se dá zlepšit v našem nejbližším okolíProto chceme vyzvat
všechny naše občany k účasti na veřejném zasedání zastupitelstva. Tam je ten nejvhodnější prostor pro
vyslovení námětu, záměru, žádosti, připomínek k naší práci a rádi si vyslechneme i kritiku. Nedá se nic
udělat se sebelepší myšlenkou, je-li vyslovena na neadresném místě. Proto chceme požádat všechny
občany Dobré Vody, aby se zúčastňovali veřejného zasedání zastupitelů obce. To nejbližší se koná dne 27.
2. v 18, 30 hod. v jídelně základní školy. Kromě toho, že se dozvědí vše, co se v současné době
projednává, v závěru bude prostor na volnou diskusi o všem, co nás v naší obci neuspokojuje a jakou
možnou nápravou by se mohlo mnoho věcí zlepšit. V uplynulých dnech např. jednal p. Šabatka s
referentem konstrukce jízdních řádů Dopravního podniku Č. Budějovic o lepším časovém využití dvou
autobusových linek v naší obci. Všichni, kdo využíváme MHD, víme, že linky č. 9 a č. 10 jedou téměř
současně a následuje dlouhý časový interval do dalšího spoje. Výsledkem jednání byla informace od
Dopravního podniku, že na zhotovení jízdních řádů pracuje celé oddělení a jsou sestaveny tak, aby co
nejlépe vyhovovaly občanům. S touto informací nejsme v žádném případě spokojeni a nadále se budeme
snažit o lepší časové využití obou linek. Rovněž při předprojektové přípravě stavby obecního domu na místě
budovy dnešních „vozovek“ , kam bychom rádi umístili i novou provozovnu pošty, se starostovi dostalo od
kompetentního funkcionáře této odpovědi: “Po posouzení potřeb České pošty, s. p. a projednání Vašeho
návrhu ve vedení OZ Jižní Čechy bylo rozhodnuto nadále provozovat poštu ve stávajících prostorách, které
jsou v našem vlastnictví a neakceptovat tak Vaši nabídku.“ Ani náznak toho, že by někoho zajímalo, že
klient nemá kde zaparkovat, že by tam mohl být i bankomat a pod.
S. Scheinpflug.

JEDNÁNÍ S DOPRAVNÍM PODNIKEM MĚSTA Č. BUDĚJOVICE.
Na tomto jednání, které nebylo ze strany Dobré Vody
samozřejmě jednáním prvním, jsem projednával
problematiku konstrukce jízdních řádů linek č. 9 a č.

3

10. Obě linky velmi často, jak ve směru z města, tak i
opačně, vyjíždějí téměř současně nebo ve velmi
krátkém časovém rozpětí. Bylo mi vysvětleno, že na

linku č. 10 máme pohlížet tak, jako by neexistovala,
protože není určena pro Dobrou Vodu. Na můj dotaz,
proč tak často tedy dispečeři DP volají v zimních
měsících k posypu silnice Na Vyhlídce firmu Signistav,
kterou platí Dobrá Voda za údržbu silnic a kde jezdí
výhradně linka č. 10, jsem uspokojivou odpověď
nedostal. Linka č. 9 je považována DP za určitou
přítěž. Bylo mi také sděleno stanovisko odborové
organizace DP, která vyžaduje určitou délku přestávek
na konečných linek, finanční náročnost atd. Klient je
zde na okraji zájmu, neboť jsme venkov a skutečnosti,

že k nám jezdí MHD, si vlastně musíme vážit. To, že
bez finanční dotace okolních 15 obcí by to MHD měla
těžké, vzpomenuto nebylo. Začíná se zvažovat
varianta let padesátých, kdy mezi Dobrou Vodou a
nádražím jezdil soukromník. Alternativní řešení je i
takové, že linka č. 9 by jezdila v ranní a odpolední
špičce jako nyní a zbytek dne by zajišťovala soukromá
firma mezi Dobrou Vodou a konečnou linky č. 3 v
Suchém Vrbném malokapacitním autobusem nebo
mikrobusem. Vše je ale věcí dalšího jednání. JŠ

ZPRÁVY OBCE POMOCÍ SMS. Vracím se znovu k tématu, o kterém jsem psal na stránkách zpravodaje
asi před půlrokem. Tím je rozšíření komunikace mezi obecním úřadem, zastupitelstvem obce na jedné straně
a veřejností na straně druhé. V tématu samo o sobě hodně obšírném a majícím plno rovin mám na mysli čistě technickou stránku věci. Doplnění klasických způsobů komunikace o používání internetu a mobilního telefonu.
V prvním případě zřídil obecní úřad na začátku minulého roku svoje stránky na internetu. Stihl to včas do
začátku platnosti zákona, který to ukládá. Na obměně těchto stránek (nejsou zrovna aktuální) se nyní pracuje,
aby se z nich dalo nejen stahovat, co je třeba, ale i komunikovat jimi. Měly by se postupně vylepšovat, zá leží jen na naší společné představě, jak budou vypadat.
Nyní o tom druhém. Platí stále, že investice do obecního rozhlasu nejsou zrovna nejvýhodnější investicí a
to z důvodů, o kterých se psalo. Rovněž platí, že nové zastupitelstvo i obecní úřad mají zájem v co největší
míře informovat o věcech, které řeší a o kterých rozhodují. Mobilní telefon je již, troufám si odhadnout,
v každé domácnosti. Na příkladu ankety Český slavík je patrné, že poslat hlas ( tedy SMS) pro svůj idol
dokáží lidé všech věkových kategorií. Totéž platí o přijímání zpráv. Ocenil to i Mistr kandidát. Nejsme rozhodně z prvních obcí, kde SMS v komunikaci zavedli, je načase s tím začít.
První naše představa spočívá v tom, že by zájemci o zasílání SMS poskytli obci svá čísla anonymně. Do
krabice na nástěnce obecního úřadu stačí vhodit papír s číslem nebo poslat SMS na obecní i-mail. Ostatní už
poběží podle zájmu. Může se domluvit časové rozmezí vysílání a další věci. V případě ztráty zájmu každý
stejným způsobem oznámí, že své číslo stahuje.
Zbývá už jen věřit, že se ze skromných začátků takovéto komunikace stane efektivní prostředek, jak
spolehlivě a rychle zjistit, jaké je mínění na to či ono. No a rozhodovat se na základě takových zjištění je
určitě užitečné. Pro všechny. J. Šťastný.
Ještě je možno získat půjčku!
Na začátku měsíce dubna budeme vědět přesně, kolik peněz můžeme ještě půjčit na opravy bytového fondu. Úvěr není možno použít na výstavbu, nástavbu, přístavbu nebo vestavbu bytů a na
opravy a modernizace samostatných nebytových prostorů v bytovém domě, jejichž stavebně-technický stav přímo neovlivňuje běžnou úroveň bydlení nebo bezpečnost obyvatel. Jedná se například
o garáže, prádelny, sklepní prostory, dílny, technická zařízení kotelen v domě, zahradní altány,
bazény a podobně. Naopak, např. na opravu střechy bytového domu, zateplení fasády či opravu
schodiště v bytovém domě je jeho použití možné.
Buďme solidární!
Při cestě k lékaři si jedna naše občanka zapomněla na konečné zastávce autobusu téměř novou
hliníkovou hůlku, bez které se velmi těžko pohybuje a jejíž pořizovací hodnota hraje v jejím rodinném rozpočtu významnou roli. Prosím člověka, který tuto hůlku našel, aby ji odevzdal na
obecním úřadu. Protože však v tak šťastné řešení příliš nevěřím, obracím se na vás ostatní. Máte-li
někdo z Vás hůl, kterou by mohl postrádat, dopravte ji na oú, rádi jí této paní předáme!
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