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ÚVODEM
Stovky měst a obcí nachystaly svým občanům i podnikatelům od ledna 2009 nemilé překvapení. Zastupitelstva obcí využila možnosti plynoucí z reformního daňového balíku v mnohem větší míře víc než se čekalo a zvýšila daně z nemovitostí dvakrát až pětkrát. Lidé zaplatí příští rok o stovky, někde i o tisíce korun víc než letos. Protože návrh na zvýšení
daní musel být podán do 1. srpna, byla tato problematika zařazena na červencovém zasedání zastupitelů obce. Ti rozhodli jednomyslně, že v naší obci se tato daň zvyšovat nebude. Věřím, že tento krok bude našimi občany pochopen jako
další snaha zastupitelů obce o co možná nejlepší podmínky pro život v Dobré Vodě. V následujících odstavcích vás seznámíme se změnami, které obyvatele naší obce čekají od září. Věřím, že pro většinu z nás to budou změny příjemné.
jš.

1. Mateřská škola s 95 dětmi.
Už v závěru loňského roku přišly první signály, že naše mateřská škola nebude moci počtem volných míst splnit požadavky
ani našich obyvatel, natož pak ze sousedních obcí. Proto bylo rozhodnuto prozkoumat možnost jejího rozšíření. Protože normy pro nová zařízení, jak jsme už psali minule, jsou mimořádně tvrdé, konzultoval jsem možnost rozšíření s hygieniky. Po
dubnovém zápisu, kdy převis poptávky výrazně převýšil stávající možnosti školky mě zastupitelstvo obce pověřilo zadáním
projektu na její rozšíření. Během července jsme začali s přípravnými a stavebními pracemi, dnes jsme připraveni na ko laudaci objektu. Proběhne-li vše bez komplikací, bude moci po dodatečném zápisu dne 19. srpna a slavnostním otevření v
sobotu 30. srpna od prvního září celý areál denně přijmout až 95 dětí. Díky vstřícnosti projektantů i stavební firmy se práce s
časovým harmonogramem rozděleným doslova po hodinách podařila. Zedníci, elektrikáři, instalatéři, malíři, sádrokartonáři,
klempíři, podlaháři i zaměstnanci obce se zde střídali v termínech doslova šibeničních. Jen těch tatínků, kteří mohli účinně
vypomoci se moc nepřihlásilo. Tím víc děkuji těm třem, kteří zde každý odvedli kus poctivé práce. A protože kromě ku chyně je celá školka v novém, zveme všechny rodiče, prarodiče i všechny ty, kteří mají o dění v obci zájem na sobotu 30.
srpna od 9,30 dopoledne na slavnostní otevření a prohlídku nejen nově vybudovaných prostor, ale i celého areálu
školky.

2. Knihovna v novém
Naše dobrovodská knihovna byla původně samostatnou obecní knihovnou, později po připojení Dobré Vody k městu
České Budějovice se stala jednou z mnoha poboček českobudějovické Krajské knihovny, dnes nazvané Jihočeská vědecká knihovna. Po novém osamostatnění obce se i naše knihovna znovu stala samostatnou Obecní knihovnou a tím
byly vytvořeny podmínky pro její další existenci. Většina ostatních malých poboček JVK byla totiž z nejrůznějších důvodů zrušena.
Naše Obecní knihovna disponuje cca 10.000 svazky knih. Kromě vlastního knižního fondu pravidelně půjčuje a obměňuje rozsáhlé soubory knih z fondu JVK, což je běžná služba velké knihovny malým knihovnám. Tím je velmi obohacován a aktualizován stávající knižní fond.
V letošním roce se nám podařilo knihovnu přestěhovat do nových prostor v Lázeňské ulici č. 42 a nově ji za půl mi lionu Kč zařídit. Navíc jsme dostali od Ministerstva kultury dotaci na nákup počítačové sítě a potřebných programů pro
zautomatizování výpůjčního procesu. Peníze přišly na účet až v červnu, celá síť tak mohla být nainstalována až v průběhu prázdnin. Nebylo tedy možno do září do otevření nových prostor počítačově zpracovat všechen knižní fond, opatřit všechny knihy čárovými kódy atd. Toto se bude dít postupně a postupně se bude přecházet na půjčování knih pomocí počítače.
Dnešní knihovna má dvě části – půjčovnu pro dospělé (která bude otevřena jako dříve každé úterý, ale již od 14.00 do
18.00 hod.) a půjčovnu pro děti (pondělí od 13.00 do 17.00 hod.).Výpůjční hodiny byly tímto navýšeny z dřívějších tří
hodin týdně na 8 hodin týdně. Kromě toho budou dopoledne věnována kolektivním návštěvám školních tříd místní
školy, počítačovému zpracování knižního fondu, nákupu nových knih, výběru knižních darů ze soukromých knihoven
a jejich knihovnickému zpracování, balení knih a dalším nutným činnostem včetně úklidu prostor.
Mnoho občanů nabízelo knihovně knižní dary ze svých soukromých knihoven. Většinou jsme odkazovali na dobu po
přestěhování, kdy budeme znát novou prostorovou situaci. Podařilo se nám vytvořit dostatek rezervy pro perspektivní
doplňování knihovního fondu, proto nyní nastal vhodný okamžik dary přijímat. Aby se ale z nové knihovny nestal
sklad odložených zastaralých publikací vyřazených ze soukromých knihoven, vyhrazujeme si právo vybrat a vřadit do
naší nové knihovny pouze knihy podle uvážení knihovnice, tedy především nezastaralé, fyzicky neopotřebované a ta kové, které knihovna dosud nemá. Bylo by proto nejlépe telefonicky se dohodnout s knihovnicí na tel. 387 201 789
/pondělí, úterý/ nebo e-mail dobravoda.knihovna@centrum.cz , aby přišla k vám domů vybrat z nabízených knižních
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darů. Pokud byste přinesli knihy přímo a chtěli je zde ponechat, vyhrazujeme si právo s nimi naložit podle potřeb naší
knihovny a to: vybrat pro potřeby knihovny co uznáme za vhodné a další knihy nabídnout jiným knihovnám.
Knihovně můžete nabídnout i přečtené časopisy. Za všechny dary předem děkujeme.
Naši knihovnu dosud navštěvovalo kolem 100 dobrovodských rodin. Denní návštěvnost byla 10 – 15 čtenářů. Domníváme se, že zkulturnění prostředí přivede nové uživatele. Lákadlem může být i internet, který je zde k dispozici v
obou odděleních po celou dobu jejich provozu zdarma. Pokud dojde k podstatnému nárůstu návštěvnosti, budeme moci
později uvažovat i o dalším rozšíření výpůjčních hodin
Knihovna bude otevřena v pondělí 1. září 2008 a celý první zářijový týden zde bude „Týden otevřených dveří“ od
12.00 do 18.00 hodin.. Jako dárek našim dobrovodským uživatelům budou služby knihovny do konce roku 2008
zdarma. U nově se přihlašujících dětí je napoprvé nutná účast jednoho z rodičů. Marie Vondrů, knihovnice.
Hledáme sponzory pro získání finančních „injekcí“ na nákup většího množství nových knih pro naši
Obecní knihovnu. Knižní fond v novém prostředí je potřeba osvěžit a aktualizovat. Při dnešních cenách knih je
nutno ve veřejných knihovnách trvale disponovat vyššími částkami na nákup literatury, aby fond nezastarával.
Pokud bychom získali větší množství finančních prostředků, mohli bychom začít nakupovat a v knihovně půjčovat i
jiné druhy tiskovin a nosičů – časopisy, noviny, CD, DVD, HVS…

Staňte se mecenáši naší knihovny!
3. Změna v prodejně potravin. Znovuotevření obchodu potravinami v Dobré Vodě.
Po čtyřech letech se mění od 1. ZÁŘÍ nájemce obecní prodejny potravin. Manželé Chobodovi, dlouholetí členové
SPAR obchodního společenství, kteří provozují SPAR obchod a Šumavskou pekárnu ve Volarech otevřou v polovině
září 2008 obchod potravinami – SPAR Choboda v Dobré Vodě. Ve spolupráci s obecním úřadem a velkoobchodem
SPAR Šumava s.r.o. ze Sušice vznikne pro místní obyvatelé konečně pěkný obchod potravinami. Kompletní nákup,
možnost parkování před obchodem, příjemný personál, to vše čeká na občany Dobré Vody ve SPAR Choboda.
Před znovuotevřením manželé Chobodovi celý prostor stávajícího obchodu přebudují, zvětší prodejní plochu, tuto
vybaví novým prodejním nábytkem, osvětlí moderními svítidly – to vše tak aby mohli občanům Dobré Vody nabídnout
široký sortiment potravin a dodatkového sortimentu. Lákadlem pro místní obyvatele bude jistě sortiment Šumavské pekárny, od vynikajícího kořenového chleba, Šumavského chleba, slaného pečiva až po sladké pečivo. Denně čerstvé a
hlavně ještě pravé ruční výroby z tradiční pekárny. Obyvatelé Dobré Vody budou mít ve své blízkosti širokosortimentní
SPAR obchod a nebudou již muset dojíždět za denními nákupy. Manželé Chobodovi se od 17. září těší na své zákazníky a doufají, že jejich přání vždy splní. Budova je a bude i nadále majetkem obce!

Neděle 1. června na Dobré Vodě.
Podle předpovědi počasí začalo v sobotu 31. 5. večer pršet a zpočátku jednotlivé kapky přerůstaly ve vytrvalý déšť
přívalového charakteru, doprovázený krupobitím. Podle meteoradaru spadlo v okolí a na katastr naší obce až 50 mm
vody za hodinu. Přepočteme-li toto množství na plochu obce, dojdeme k neuvěřitelnému číslu 77 500 t vody. A to pršelo déle než hodinu a voda přitékala potoky i potůčky i z okolních katastrů. Kanalizací prošla voda pod takovým tlakem,
že na několika místech vyhodila z lože kryty kanálových šachet. Tím, že se systémem kanalizačních přípojek dostala i
do řady sklepů a garáží v rodinných domcích, způsobila i nemalé škody na majetku obyvatel. Po prohlídce obce v neděli ráno a zjištění některých škod jsem vyzval k zásahu naši jednotku hasičů. Hasiči čerpali vodu v pěti soukromých
objektech a na jedné stavbě. Kromě toho odstraňovali i lešení ze soukromé stavby, které spadlo do potoka, omezovalo
průtok vody a jeho díly skončili až v S. Vrbném. Poslední zásah tohoto dne začal večer kolísavým tonem sirény na
obecním úřadu. (Tento kolísavý tón sirény vždy značí nebezpečí a výzvu k zásahu, spouští jej operační důstojník HZS,
nikoliv obec. Naopak monotónní zvuk, pravidelně první středu v měsíci ve dvanáct hodin je kontrolou sirén v celé
republice). Bylo to opět čerpání vody ze sklepa překvapených majitelů chaty, kteří večer přijeli zkontrolovat svou
nemovitost. Správce sběrného dvora hned v pondělí dostal pokyn, aby odebral od obyvatel veškerý materiál ne stavebního charakteru. Přistavovat kontejnery na účet obce k jednotlivým postiženým domům však nelze, to si musí
každý z majitelů uhradit z vlastní pojistky. Většina obyvatel bere tuto záležitost jako opravdu mimořádnou událost, ze
zpravodajství se dalo vyčíst, že škody jinde byly daleko větší. Věřím, že i nedávná oprava koryta potoka je významně
zmenšila.
Ten nedělní večer jsem si vzpomněl na lednovou schůzi Sboru dobrovolných hasičů. ( pro méně informované: Sbor
dobrovolných hasičů je společenská organizace, jejíž členem bez rozdílu věku a pohlaví může být každý a Zásahová
jednotka se stupněm označení pro naši obec JPO 5 má 5-7 fyzicky zdatných členů, kteří jsou na povel operačního dů stojníka HZS povinni zasahovat spolu s nimi při živelných pohromách). Všichni členové zásahové jednotky jsou i členy SDH. Chlapi s určitou trpkostí konstatovali, že někde jim při zvaní na ples ani neotevřeli dveře. V minulosti si na
vsích hasičů lidé vždy vážili. Koupit vstupenku na ples každý považoval téměř za svou povinnost a obvykle starší lidé
v obci, přestože na ples ani nejdou, to stále ctí. V současné době si také bezpečnostní orgány státu znovu začínají uvědomovat důležitost dobrovolných hasičů a tak v každé obci bude ze státního rozpočtu vystrojena nejméně pětičlená Zá-
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sahová jednotka. Jsou to dobrovolníci, kteří ve svém volném čase a bez nároku na odměnu pomáhají chránit náš majetek. V letošním roce buď samostatně nebo ve spolupráci s HZS zasahovali už u tří malých požárů (příčiny:nevyčištěný
komín, svařování a pálení klestí!). Zazní-li v obci siréna, rozhodně nehouká zbytečně. Pro vás je to varování před ne bezpečím a pro dobrovolné hasiče výzva k navázání spojení mezi sebou i operačním důstojníkem Hasičského záchranného sboru, který jim vydá pokyny k zásahu. Přejme si jen, aby siréna nehoukala příliš často! j.š.

Vážení sportovní fanoušci, vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás seznámit s činností fotbalového oddílu SK Dobrá Voda u Českých Budějovic. Do soutěžního ročníku
2007/2008 jsme vstupovali s družstvem mužů, st. pánů, dorostu, žáků a starší a mladší přípravky. Během soutěže jsme, bo hužel, museli odhlásit dorost pro nezájem hráčů, což nás velice mrzí.
Družstva mladší a starší přípravky nám svými výkony udělala velikou radost a jistě je to příslib do budoucna, za což patří
dík trenérům (ml. přípravka p. Valenta – 6. místo, st. přípravka p. Kazarová, p. Polák - 10. místo v okresním přeboru), ale i
rodičům a příznivcům fotbalových benjamínků.
Žáci začali soutěž dobře, ale bohužel začátek jarní části prohospodařili malou účastí při trénincích a zápasech. Nakonec sou těž dohráli a ke konci podávali kvalitní výkony. Trenérem žáků je p. Průcha a staronově p. Libertin.
Družstvo mužů, jež je tradičním účastníkem krajské soutěže I. A třídy, začalo dobře ve skupině „A" pod vedením p.
Moštěka. V podzimní části jim bohužel nevyšly závěrečné zápasy (uhráli 16 bodů) a v zimní přestávce došlo po vzájemné
dohodě k výměně trenérů. P. Moštěka nahradil p. Hanel. V jarní části soutěže se mužstvo chytlo a po impozantním závěru
(uhrálo celkem 40 bodů) obsadilo nádherné 3. místo. Za tento úspěch bych chtěl vyjádřit velký dík všem hráčům, trenérům (
p. Hanel, p. Adam), ale i bezchybné práci vedoucího mužstva p. Červeného. Družstvo st. pánů hrajících precis ligu skončilo
ve své skupině na 2. místě (trenéři p. Luksch, p.Mach).
Jistě jste si všimli nádherné tribuny (závidí nám jí každý fotbalový fanoušek), ale i krásného sportovního areálu, za což bych
chtěl poděkovat zastupitelům obce Dobrá Voda v čele se starostou p. Šabatkou. Rapidně se zlepšila hrací plocha (jedna z
nejlepších v kraji) a zázemí fotbalového oddílu, což je vynikající vizitka zejména pro správce areálu p. Nekolu.
Z činnosti fotbalového oddílu namátkou vyberu ještě tradiční zimní halový fotbalový turnaj mládeže, spolupořádání dětské ho dne, exhibiční zápas s HC Mountfíeld, který provázela velká divácká účast a vynikající komentář průběhu p. V. Vítem.
Neopomenu připomenout bezchybnou funkci hlavního pořadatele p. Caháka a p. Klicmana při pomoci s údržbou areálu.
Na příští ročník 2008/2009 přihlašujeme do soutěže muže „ A", muže „B" , st. pány, dorost, mladší žáky, starší + ml. pří pravku. Jak vidíte, před výborem fotbalového oddílu SK Dobrá Voda (p. Frolík, p. Pavelec, p. Brož ), je hodně práce a proto
žádám všechny příznivce dobrovodského fotbalu o pomoc jak organizační a finanční, tak trenérskou.
V prvním podzimním zápasu s SK Strakonice B zvítězila Dobrá Voda po vynikajícím výkonu jednoznačně 6:0, 16. srpna
pak v Blatné prohrála těsně 2:1. Sportu zdar a fotbalu zvlášť. Frolík Zdeněk, předseda fotbalového oddílu.
Domácí zápasy SK Dobrá Voda:
Sobota 23. 8. – Sedlice, 6. 9. – Volary, 13. 9. – Slávia ČB vše od 17. hodin, 27. 9.– Osek od 16,30 hodin, 11. 10. – Proti vín od 16 hodin, 25. 10. – Kamenný újezd od 14, 30 hodin

Společnost Magna Cartech dodavatel a výrobce kovových dílů –
výlisků a svařenců pro automobilový průmysl, se sídlem v Českých Velenicích,
hledá vhodné kandidáty na pozice:

NÁSTROJAŘ a OBRÁBĚČ KOVŮ
POŽADUJEME:

SOU/SŠ strojního zaměření
Zkušenosti ze strojírenské výroby

NABÍZÍME:

●
●
●
●
●

Perspektivní a dlouhodobou práci v expandující a ekonomicky
silné společnosti
Dobré mzdové ohodnocení odpovídající pracovní pozici, osobní
prémie, 2x ročně bonus, týden dovolené navíc
Možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
Příspěvek na závodní stravování, dojíždění a ubytování
Příspěvek na penzijní připojištění

Kontaktujte nás. Telefon Ivoš Bazal 384 753 279, 602 621 193

e-mail: ibazal@cosma.com
Magna Cartech, spol. s r. o., Hospodářský park 600,
378 10 České Velenice

CSS Staroměstská poskytuje tísňovou péči seniorům a občanům se zdravotním postižením, kteří mají trvalý pobyt na
území města Českých Budějovic a jsou vystaveni stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu. Služba se poskytuje prostřednictvím centrálního dispečinku a elektronického
systému instalovaného v bytech uživatelů nepřetržitě 24 hod denně.
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Posláním služby je umožnit seniorům a občanům se zdravotním postižením klidný a bezpečný život v jejich domácím
prostředí při maximálním snížení rizika poškození jejich zdraví nebo života.
Cíle služby:
 Snížit riziko poškození zdraví nebo života zajištěním nepřetržité a odborné pomoci a předejít zdravotním komplikacím, které mohou hrozit uživatelům při včasném neposkytnutí odborné péče.
 Zabezpečit uživatelům co největší psychickou, sociální a fyzickou pohodu a umožnit jim bezpečný pobyt v domácím prostředí.
Služba není určena pro osoby, které nezvládají obsluhu tísňového tlačítka.
Zásady poskytované sociální služby:
službu poskytujeme v souladu s Listinou základních práv a svobod.
uživatelům zajišťujeme služby podle jejich přání a individuálních potřeb. Mohou kdykoliv službu ukončit nebo přerušit.
uživatele informujeme o možnosti využívání dalších služeb z běžně dostupných zdrojů.
Jak služba funguje?
V bytě uživatele je nainstalován monitorovací systém – řídící jednotka, tísňové tlačítko, mikrofon s reproduktorem a
čidlo pohybu.
Tísňové bezdrátové tlačítko má uživatel v bytě neustále u sebe. V případě potřeby pomoci stiskne tlačítko a dojde
k automatickému spojení s centrálním dispečinkem. Přes mikrofon s reproduktorem se uživatel okamžitě dovolá pomoci a domluví se na její formě (návštěva sousedů, blízké osoby, záchranné služby, policie, hasičů).
Prostorové čidlo reaguje na pohyb osoby ve stanovených časových intervalech a předává signál na dispečink
služby. Tím je zajištěna bezpečnost osoby i pro případ, že dojde k náhlému zhoršení zdravotního stavu a tlačítko
nemá právě u sebe.
Výše úhrad:
Aphis
Instalace do bytové
jednotky
Měsíční poplatek za
pronájem zařízení
Provolané telefonní
impulsy
Základní a fakultativní činnosti
Odinstalace z bytové jednotky

Danius

1000,- Kč
od 200 ,- Kč
(dle rozsahu a
místa poskytování
služby)

1 500,- Kč
od 200,- Kč + 100,- Kč
(dle rozsahu a místa poskytování služby + poplatek za SIM kartu)

dle počtu impulsů

dle počtu impulsů

dle platného
ceníku

dle platného ceníku

821,- Kč

821,- Kč

Kontaktní osoby:
Mgr. Iva Jirovská, ředitelka CSS, tel.: 387 436 628, css.cb@quick.cz
Hana Soukupová, vrchní sestra, tel.: 387 001 140, vrchni.sestra@staromestska.cz
Mgr. Lenka Kubátová, sociální pracovnice, tel.: 387 001 157, lenka.kubatova@staromestska.cz
Dispečink, tel. 387 001 150, 387 982 094
Podrobné Informace Vám sdělí sociální pracovnice v době od 6.30 – 15.00 hod nebo je naleznete na
www.staroměstská.cz
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