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Jen tak na okraj.
Dovolte mi, abych tentokrát nevypočítával práce, které se v obci dělají nebo připravují. Kdo je chce vidět, ten si jich
všiml a kdo je nechce vidět, ten je stejně nevidí. Dnes bych chtěl poukázat na věci, které mě i zastupitele trápí a stojí
nás všechny nemalé peníze z obecní kasy, které by bylo možné použít jinde a účelněji.
Vandalské chování dětí, které ještě chodí do zdejší základní školy nebo ji teprve před nedávnem opustily se neustále
stupňuje. Okolí laviček, touto mládeží navštěvovaných, je denně téměř zaházeno papíry, obaly od nápojů a nedopalky
cigaret, přestože mají v těsné blízkosti odpadkové koše. Fakt, že zahodit papír jen tak, na chodník nebo trávník je něco
špatného jim naprosto nic neříká a drzé odpovědi starším lidem jsou zcela běžné. Móda posledního měsíce, večerní a
noční jízdy po obci v kontejnerech na tříděný odpad, který nejprve vysypou a potom nechají „vozidlo“ volně válet
tam, kde je zábava omrzí, vzduchovkou rozstřílené lampy veřejného osvětlení v poslední době např. v ulici U Haldy,
pokusy o krádeže kol, rozbitá skla zastávek a poškozené dopravní značky po celé obci jsou výsledkem jejich siláctví
nevybitého rozumnou prací.
Bohužel ani mnozí dospělí jim příliš nejdou příkladem. Pánové, kteří samou žízní nejsou schopni dojet ze zaměstnání
automobilem ani domů a odložit si ho tam, nebo alespoň za nejbližším rohem kousek od hospody, si neuvědomují řadu
věcí. Přinejmenším to, že když svá auta zaparkují před restaurací u prodejny potravin a jdou konzumovat, tak kromě
dopravního přestupku omezují v nákupech i ostatní, kteří rovněž jedou auty ze zaměstnání a rádi by si vyřídili nákup s
možností před prodejnou na chvíli zaparkovat. Ti si proto raději nakoupí třeba v Albertu v S. Vrbném, kde se zapar kovat dá. Tím kazí „kšeft“ nájemci obchodu, který zase platí nájem obci a tím snižují jeho zisk. Pokud se věci ne změní, budeme muset přistoupit k tomu, že otevírací doba restaurace bude posunuta až někam k zavírací hodině
prodejny potravin. Prodejna potravin, kadeřnictví i restaurace byly zakoupeny a přestavěny obcí jako služba občanům,
ale prodejna bude vždy mít prioritu před restaurací. Jezdit pod vlivem alkoholu je náš národní zvyk a ani několik
těžkých dopravních nehod dobrovodských občanů v poslední době asi nikoho z nich neodrazuje. Přihlásit se na
obecním úřadě třeba ke škodě, kterou jsem způsobil tím, že jsem za přítomnosti několika svědků zničil před budovou
obecního úřadu nárazem auta lampu veřejného osvětlení asi také není zvykem. A zabezpečit toto místo tak, aby nemohlo dojít k úrazu elektrickým proudem? Však on se někdo postará. Pokud bude pachatel oficiálně vyšetřen, bude se asi
divit, kolik by ušetřil, kdyby přišel škodu zaplatit dobrovolně a sám.
K jedné akci z poslední doby bych se také rád vyjádřil. Stavění máje
se v obci stává tradicí, nic proti tomu, podobné akce dávají lidi dohromady. Ke dvěma soukromým osobám, které tuto tradici už v minulosti začaly s upřímným nadšením oživovat se letos připojili i
místní hasiči, kteří organizovali pro děti vydařený lampionový průvod a oheň s figurínou čarodějnice. V době, kdy se zapalovala hranice se v místě pohybovalo cca 400 lidí, zvedající se vítr zanesl na plochu i dvě čarodějnice. Téměř celý kladný efekt této akce však zkazila skutečnost, že přestože (zbytečně hlučná) hudba, která odradila
řadu starších lidí, byla povolena do 22 hodin a prodej alkoholu do 23
hodin, nikdo kromě hasičů tuto skutečnost nehodlal respektovat. Nerespektování soukromí obyvatel v okolí ať už močením na zdi
stylem kdo dál a výš a výkřiky do mikrofonu koho máme a koho nemáme rádi byly naprosto zbytečné a ne fér. Ne každý musí tak hlasitou hudební produkci pozdě večer snášet a zejména ne v nočních
hodinách. A v tomto případě těžko obstojí i argument, že jednou za
rok se to dá nebo mělo by se „to“ vydržet. Podle zkušeností z loňského roku bylo obcí stanoveno toto časové omezení, které nebylo
dodrženo. Za těchto podmínek se za rok zastupitelé obce k této akci
nepřipojí, byť letos to bylo pouze tím, že jsme k dispozici dali
obecní stan, který měl právě omezit rozptyl hudby po obci, v souvislosti s mimořádným suchem jsme zajistili povolení k pálení ohně u
profesionálních hasičů a požární bezpečnost, kterou zabezpečili
místní dobrovolní hasiči.
A ještě mi dovolte pár poznámek k odpadovému hospodářství obce.
Ne všichni už mají v letošním roce za odpad zaplaceno, termín se
blíží i těm, kteří platí pololetně. Každý občan Dobré Vody může odpady, které nepocházejí z podnikatelské činnosti,
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odložit ve sběrném dvoře. Jedná se o směsný odpad do velkoobjemového kontejneru, papír zejména kartonový a z
prospektů, sklo a PET lahve. Poplatek se platí za pneumatiky, neúplné monitory, televizory a lednice. Přesto někteří o
tento poplatek s pracovníkem dvora stále smlouvají. Přiveze-li však někdo lednici bez kompresoru, šňůry nebo poli ček, stojí obec její likvidace 300 Kč. Kompletní však můžete odložit zdarma. A víte, kolik neúplných lednic a televizorů v tomto dvoře ročně skončí? Nedávno se jeden pán „cítil potrestán“ i tím, že se nastěhoval na Dobrou Vodu. Nechtělo se mu totiž vytloukat skla z rámů oken, která vyměnil. V Budějovicích by mu je prý vzali celá bez problémů.
Asi to bude tím, že Budějovice mají větší rozpočet, nebo neví, že každá firma, která okna mění mu je i ráda zlikviduje.
Ovšem také ne zadarmo. A jsou obce které nemají sběrný dvůr vůbec, nebo je otevřen jednou za měsíc. Nebo mobilní
sběrný dvůr. Ten je vítanou službou pro naše obyvatele. Jedinou podmínkou je, aby se odpad ke sběrnému místo dovezl
právě ve chvíli, kdy tam dorazí kontejnerový vůz. Svozoví pracovníci si tak mohou ověřit, zda je původce odpadu občanem obce a hlavně je zaručeno, že se nebezpečné odpady, které se tam mohou odkládat nedostanou do rukou dětí,
případně že si z těch lednic či televizorů někdo něco v noci neodmontuje. Tento požadavek je napsán na každém
letáku. To však někomu nevadí a sběrné místo zaplňuje i v předvečer svozu... Krádeže autobaterií a jiného materiálu ze
sběrného dvora, vloupání do buňky tamtéž je jiná kapitola. Slabým článkem dosud je likvidace stavební suti. Tu je třeba dovézt na skládku v Růžově u Ledenic, obec tuto službu nezajišťuje. Sypat tuto suť a jiné materiály kromě trávy a
listí do lomu u hřbitova je zakázáno! Také bych vás všechny prosil, abyste opět do konce října přestali řezat jakékoliv
větvě a vozit je ke hřbitovu na spálení. Vegetace je v plném proudu a se spalováním zelené hmoty je problém, nehledě
na to, že v období sucha spalovat oschlé klestí nelze!
Poslední odstavec mi dovolte věnovat ostatním bioodpadům. Všichni zde žijeme na venkově a téměř všichni máme u
domu zahrádku. Malý kompost na zahradě je užitečné zařízení, které dokáže rozložit veškerou posečenou trávu, listí i
kuchyňské zbytky. Pohled na potkana, konzumujícího v kanalizaci špagety nebo zbytky jídel z kuchyně, které někteří
lidé patrně přes WC do kanalizace odkládají, jim náramně chutnají. Připojujeme se pravidelně k deratizaci kanálů v
Českých Budějovicích, ale dobrá strava i potkana táhne a tak je „krmením“, prosím, nepodporujte. jš.

Hrady, zámky a tvrze, které přežily rok 2000 - Jihočeský kraj.
Vážení občané, chceme Vás informovat, že vyšla publikace „Hrady, zámky a tvrze, které přežily rok 2000 - Jč
kraj".
Jedná se o encyklopedii všech kasteologických památek, které jsou, byť v nepatrných zbytcích, viditelné nad zemí.
Tato publikace je koncipována jako ,jazykovzdorná" pro možnost užívání každým, kdo neumí česky, ale zná číst la tinkou. Je řešena jako fotografická dokumentace s faktografickými daty, ikonami místa, značkami přestaveb a přehlednou mapou s vyznačenými lokalitami. Abecední řazení je pohodlné pro vyhledávání. Publikace je informačním
materiálem, sloužícím široké veřejnosti pro turistické účely, přehledné studium, skriptum pro školy, inspirace pro
cestovní kanceláře, veřejnou správu a v neposlední řadě i jako dárková publikace pro podniky. Měla by být podporou
pro záchranu kulturního dědictví. V roce 2004 byla tomuto projektu udělena morální záštita Českou komisí pro UNESCO. Jihočeský kraj a EU rovněž podpořil vydání této knihy příspěvkem. Objemná publikace mapuje 348 objektů na
472 stranách s 1138 barevnými fotografiemi. Velikost knihy s pevnou vazbou je 227 x 290 mm. Tímto nabízíme ob čanům Jihočeského kraje, kteří mají zájem o tuto knihu, možnost si ji zakoupit pouze za výrobní cenu. Ta je stanovena
na 474,- Kč vč. DPH. Pokud si ji nezakoupíte přímo u výrobce v Českých Budějovicích, je možné ji zaslat poštou, v
tom případě se cena zvýší o balné a poštovné. Nabízíme Vám možnost objednávek e-mailem na adrese tisk@herbia.cz
nebo písemně na adrese Herbia spol. s r.o. Novohradská 16, 370 01 Č. Budějovice.
p.s. Knihu je možné si zapůjčit i v naší obecní knihovně.

Pietní vzpomínka.
Dne 7. května v 18 hodin si obyvatelé obce připomněli u památníku obětí II. světové války 62. výročí jejího ukončení. Spolu s jednotkou dobrovolných hasičů obce, kteří zde jako každoročně položili věnec a po krátké vzpomínce
starosty obce na místní občany, kteří byli nacisty popraveni nebo zahynuli při náletu na Budějovice, se všichni vydali i
k nedalekému pomníku vojáků, padlých v I. světové válce. I tam příslušníci jednotky SDH položili květiny.

Pozvánka.
Dne 8. června 2007 od 18 hodin se bude konat v dobrovodském kostele koncert. Vystoupí na něm děti z MŠ a děti
z hudební třídy manželů Špatných, dětský pěvecký sbor Canzonetta a Komorní sbor Canzonetty při ZŠ a ZUŠ Bezdrevská ul.3.
Jste srdečně zváni – program bude pestrý a každý posluchač si v něm jistě najde to, co je mu v hudbě nejbližší a co
má nejraději. Pokud byste měli zájem o členství v uvedených sborech, rádi poskytneme informace na tel. čísle sbormis tryně p. A. Knotkové: 777 251 145.

Dobrovodský šprtec se dočká „své“ klubovny
Šestnáctým rokem existuje na Dobré Vodě oddíl stolního hokeje kategorie billiard – hockey, který je pro většinu
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obyvatel znám spíše pod lidovým názvem Šprtec. Jedná se o jeden z nemnoha dobrovodských spolků, který vykazuje
pravidelnou činnost a vytváří podmínky pro volnočasové vyžití v obci. Poměrně významnou měrou se také podílí na
propagaci obce a to nejen v regionu, ale v rámci celé republiky. Vždyť každý, kdo hraje Šprtec a to ať v Praze, nebo
třeba v Ostravě, dnes velice dobře ví, kde se nachází obec šestinásobných mistrů ČR a trojnásobných vítězů Českomoravského poháru družstev. Také si troufám tvrdit, že vyznavači Šprtce např. z Německa, Švédska, Dánska, Polska či
Ruska se již stačili na mapě podívat, kde se nachází obec čtyřnásobných vítězů Poháru mistrů evropských zemí, jejíž
klub je pravidelným dodavatelem reprezentace České republiky.
Nic ale není hned a to, věřím, jistě uznají i naši největší odpůrci. Například k první medaili z nejvyšší soutěže družstev se náš tým propracoval až po osmi ledech aktivních účastí na akcích organizovaných Unií hráčů stolního hokeje a
šesti letech strávených v 1. lize družstev. Přitom je potřeba si uvědomit to, že v začátcích fungování klubu neexistovali
téměř žádní sponzoři a často jedinou dotací, se kterou se dalo počítat, byla ta od rodičů, či přivýdělek z brigády. Také
cestování nebyla řádná legrace. Cestovalo se výhradně vlakem a autobusem a nezřídka jsme odjížděli v pátek a navraceli se třeba až v pondělí v ranních hodinách.
Postupně, při rozrůstání naší členské základny a organizování vlastních – domácích akcí, bylo nutností shánění
sponzorů a to nejen těch, kteří by nás podpořili finančně, ale i těch, kteří by nám vůbec umožnili Šprtec hrát. Jedním
z důležitých prvotních počinů bylo zajištění pravidelného hracího místa. Zde nám obrovskou pomoc poskytla paní Eva
Váchová z Dobré Vody, když nám zajistila možnost využití prostorů ke hře v areálu střediska Sparta v Českých Budějovicích a jihočeský Šprtec se tak poprvé mohl přesunout ze sklepů a garáží do důstojnějších prostor. Samozřejmě už
v tuto dobu jsme se snažili nejprve hledat pomocnou ruku u představitelů obce, ale tenkrát nám nebylo štěstí nakloněno. Přesto se už tenkrát našli na území obce někteří, kteří nám v našem snažení pomohli a také jim patří naše poděkování – Auto Tutti Novák, Zámečnictví Mach, Automa car, Autoopravna Měšťan, Autoopravna Ryneš, IPEX Pavelec,
Uniko, Řeznictví Glaser, Autodoprava Rottner, Plynoinstalace Vesecký, Klempířství Šálek, Jihočeský inzert expres a
Maximum Daniel. Přestože se nejednalo o nijak vysoké částky, umožnilo nám to zorganizovat první místní turnaje a
vstoupit tak do podvědomí veřejnosti. Postupem času se nám podařilo najít partnery, se kterými jsme navázali
dlouhodobější spolupráci. Nejprve a.s. Kovopodnik a posléze i dvě firmy, se kterými spolupracujeme dodnes a které
mají velký podíl na „životě“ Šprtce v našem regionu. Jsou jimi Budějovický Budvar a WIP Reklama České Budějovice. Rovněž s příchodem tehdy nového pana starosty v osobě p. Stanislava Kouby přišla i tolik potřebná podpora ze
strany obce a záhy se alespoň částečně vyřešil i poslední palčivý problém, kterým byla absence vhodných hracích
prostor na Dobré Vodě. Díky pochopení nájemců hotelu Emauzy – p. Hudečka a posléze i p. Zity jsme měli možnost
v místě trénovat i hrát a tato možnost je námi využívána dodnes. I jim oběma patří z naší strany obrovský dík. Nebudu
ovšem samozřejmě zastírat, že při našich cestách jsme často závistivě pokukovali po vyzdobených hracích prostorech
ostatních prvoligových týmů, např. Orla Brno Bohunice, Sokola Stochov, Prague NHL, Šprtmejkrů Ostrava a jiných a
věřili, že i my se snad jednou dočkáme.
Opakovaně jsme byli od obce ujišťováni, že se jedná o pouze dočasnou dobu a brzy se již dozajista objeví prostory,
abychom mohli být takzvaně „ve svém“. Za těch mnoho let se spekulovalo o mnoha a mnoha místech, namátkou mohu
uvést např. objekt bývalé německé školy, nevyužité chodby MŠ či ZŠ, budovu Vozovek atd. atd. a i když vůle ze strany
zastupitelů obce byla dozajista nepředstíraná, projekt vždy ve finální fázi zkrachoval.
Nyní snad konečně po cirka patnácti letech od vznesení první žádosti směrem k obecnímu úřadu o vytvoření prostor
na území obce pouze pro stolní hokej se toto proměnní ve skutečnost. V útrobách nové tribuny vznikla herna, která
nám zajistí důstojné a vhodné prostory ke hře. Oddíl Šprtce se tak konečně zařadí po bok např. fotbalistů či hasičů a
bude tak poprvé skutečně ve „svém“. V nové klubovně se tak budou moci odehrávat mimo pravidelných tréninků i
soutěžní utkání včetně regionálních turnajů a celorepublikových soutěží družstev. Také bychom rádi od září znovu
oživili kroužky stolního hokeje pro dobrovodské děti, které jsme již organizovali ve spolupráci s místní základní školou a bude – li zájem i občasné hrací dny pro dospělé.
Naše plány, ale i naše bývalé problémy či úspěchy zde poměrně obšírně vypisuji ne proto, že bych si zde chtěl
stěžovat, nebo se chlubit, ale hlavně proto, aby si ti, kteří již dnes mají problém s tím, že oddíl Šprtce bude mít od obce
vlastní klubovnu uvědomili, že k tomu vedla dlouhá a složitá cesta, která stála mnoho úsilí, obrovské množství času,
najezděných kilometrů a samozřejmě i financí. To ať , prosím, vezmou věční rýpalové, nespokojenci a našeptávači na
vědomí.
Obci samozřejmě za splnění slibu jménem hráčů stolního hokeje z Dobré Vody srdečně děkuji a doufám, že i
díky nové klubovně bude nadále náš spolek propagovat jméno obce minimálně stejně tak úspěšně, jako dosud.
Miloslav Mach, vedoucí oddílu stolních hokejistů z Dobré Vody
A k tu a l i t a:
15. mistrovství Evropy – Marienberg – Německo (Sasko) 20. -22.4.2007
Zúčastnili se hráči 12-ti evropských zemí vč. úřadujících mistrů světa ze Švédska
Hráno v kategoriích muži, ženy, junioři družstva. Oddíl stolního hokeje z Dobré Vody měl své zástupce pouze v mužské kategorii –
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Umístění: 1. místo Miloslav Mach, Mistr Evropy pro rok 2007,
3. místo Petr Honsa, Mistr Evropy pro rok 2006,
10. místo Jiří Honsa
Úspěšní jednotlivci byli nominováni i do reprezentace družstev (Mach, Honsa, Kučera /Brno/, Vančura
/Praha/, hrající kapitán Kyzlink /Brno/) se kterou také získali titul mistrů Evropy. Za obec gratulujeme! j.š.

Zájemcům o změnu územního plánu obce.
Protože v závěru loňského roku bylo podáno několik žádostí o změnu územního plánu obce pro účely výstavby ro dinných domků, vyzýváme touto cestou všechny obyvatele, kteří usilují o to, aby mohli na svých pozemcích stavět,
aby se na obecním úřadu ujistili, že jejich pozemek je k takovému účelu určen. Pokud pozemek ke stavbě určen není,
mohou si podat žádost o provedení případné změny co nejdříve. Ti, kdož si tuto žádost již podávali, to opakovat nemu sí. Schůze zastupitelů za účasti zpracovatele ÚP obce, na které se o pořízení zadání změny č. 6 bude rozhodovat, je
plánována na konec června. Termín bude včas oznámen na úřední desce obce. jš.

Reforma veřejných financí a obec.
Ministr financí Miroslav Kalousek představil na Kongresu starostů a primátorů obcí a měst v Brně dopady reformy
veřejných financí do sféry rozpočtů měst a obcí. Z prezentace jednoznačně vyplývá, že dopad změn bude v roce 2008
pozitivní. Snižování celkové daňové zátěže v letech 2009, 2010 bude obcím kompenzováno v plné výši zvýšením po dílu na sdílených daních. Toto zvýšení bude navrženo v připravené novele zákona o rozpočtovém určení daní.
Novela zákona o rozpočtovém určení daní by měla obsahovat mimo jiné tyto nové prvky:
 Novými navrhovanými kritérii pro přerozdělení daňových příjmů mezi jednotlivé obce by se měla stát rozloha
a prostý počet obyvatel obce.
 Předkládaná varianta je postavena na následujících kritériích s příslušnými váhami:
 rozloha obce - váha 3 %,
 prostý počet obyvatel obce - váha 3 %,
 počet obyvatel obce upravený koeficienty velikostních kategorií obcí - návrh zahrnuje snížení počtu
velikostních kategorií, snížení progrese koeficientů, zavedení postupných přechodů mezi velikostními
kategoriemi - váha 94 %.
Cílem této varianty je odstranit nevýhody současně platného systému rozpočtového určení daní pro obce, tj. zejména
odstranit skokové přechody mezi kategoriemi tzv. postupnými přechody a zapojit další kritéria pro přerozdělení, tj. rozlohu obce, prostý počet obyvatel a snížit počet velikostních kategorií obce. Cílem je rovněž posílit výdajové možnosti
malých obcí. Tato reforma by měla oslabit tlak Č. Budějovic na připojení okolních obcí, tedy i naší a pokud se v roce
2008 zvýší počet obyvatel obce nad 2500, což je reálné, bude i přínosem. j.š.

Dětský den na Dobré Vodě.
Začátek měsíce června je ve znamení konání dětského dne, který se bude konat 2. června od 14. hodin,
nebo v případě nepříznivého počasí 9. června jako loni v prostoru u kostela. Pro děti bude připraveno odpoledne plné her a soutěží po jejich splnění si budou moci vybrat za obdržené hasičské koruny malou odměnu.

Zájemcům o byt.
Dobrovodští občané, kteří mají zájem o pronájem obecního bytu 2+1 ve škole na dobu cca 3 let, ať se písemně přihlásí
na obecním úřadu. Byt bude k dispozici pravděpodobně už od srpna, nesmí v něm být držen pes ani kočka a o podmín kách pronájmu rozhodne definitivně zastupitelstvo obce do konce června. Ideálním uchazečem je mladá (úplná) rodina
s výhledem na definitivní řešení bytové otázky v horizontu 3 roků. Byt nebude přidělen jedné osobě. j.š.
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