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NA ČEM PRÁVĚ PRACUJEME.
Byla dokončena částečná rekonstrukce školy. Na první pohled zdaleka upoutá nová střecha pokrytá taškami a
celý areál se společně s tělocvičnou stal pohlednějším a kompaktnějším celkem. Budova se zvýšila o šest metrů.
Tato koncepce byla zvolena na přání architekta, avšak místo vyzdění štítů jako u tělocvičny bylo v průčelí použito
zešikmení (tzv. valba) a úhel střechy je stejný jako u tělocvičny. Tím se dosáhlo zlevnění celé akce, neboť odpadla
stavba lešení pro vyzdívání a omítání štítů. Lze očekávat, že právě střecha s položenými 16 cm minerální
izolační vlny pod ní uspoří nejvíce tepla.
Také nová okna na severozápadě školy, většinou na schodišti, v sociálním zařízení a chodbách, některá
zmenšená až na polovinu, přispějí k úspoře tepla. Na chodbách bylo ubráno šest topných těles a opraveny nátěry
zdí. Pokud to finanční možnosti obce ještě letos dovolí, vyměníme cca 10 ks oken na západě budovy. Ta jsou
shnilá a napadená houbou.
Teplo budou zajišťovat dva nové kotle od firmy FERROLLI o výkonu každý 187 kW v rekonstruované
kotelně. Dosud bylo instalováno 3x 170 kW, z nichž jeden sloužil jako rezerva. Stacionární litinové plynové kotle
řady Pegasus s atmosférickým hořákem jsou dimenzovány na provoz školy s optimálním využitím celkové energie. Vyznačují se vysokou účinností (až 92%), ekologickým provozem a pohotovou reakcí na změny teplotních
podmínek. V kotelně byl osazen i nový, výkonnější kotel pro ohřev teplé vody s lepší účinností. Zdokonalena
bude i teplotněčasová regulace. Celkově bylo do oprav školy investováno během prázdnin přes 3,2 milióny Kč.
Po ukončení těchto prací požádáme o provedení energetického auditu. Ten má informovat majitele školy o stávají cí spotřebě tepla a energie, popř. i o zanedbané údržbě. Poskytne variantní soubory dalších úsporných opatření a
nezbytné informace o reálné návratnosti a možnostech realizace. Stavebně energetický audit je základním
nástrojem pro výběr optimální sestavy energeticky úsporných opatření při uvažování ekonomických možností a
zájmů investora.
Dokončena byla včetně kolaudace a připojení na kanalizaci a vodu i nová moštárna v areálu vozovek, kde bude
v nejbližší době zbourána budova bývalé osvětové besedy a knihovny, vystavěná v roce1952 jako ubytovna pro
stavební dělníky, pracující na stavbě silnice na Dobrou vodu.
Ještě v září se začne pracovat na stavbě komunikace za atriovými domy (ul. U Křížku), kde byla nedávno
zkolaudována kanalizace a voda, vybudovaná nákladem nových stavebníků rodinných domů a bude bezplatně
před započetím práce na komunikaci předána obci.
Vypracovali jsme s odbornou firmou i dlouhodobou koncepci údržby a obnovy zeleně. Odborníci prohlédli
velmi pečlivě téměř všechny větší stromy v obci. U některých navrhují provést udržovací řez, zmlazení ale i doporučili pokácení některých s náhradní výsadbou. Pokáceny tak budou některé břízy v aleji od schodů proti proudu
potoka právě pro jejich špatný zdravotní stav a nebezpečí pádu, pokud získáme souhlas soukromého majitele,
bude to i vrba vedle trafostanice na křižovatce ulic Lázeňské a Na Vyhlídce, která je vysloveně nebezpečná. Něko lik stromů bude pokáceno i v areálu vozovek a bohužel, musí být poražena i jedna z lip u zdi dobrovodského hřbi tova. Její sousedka se zřítila při mírném poryvu větru v červenci, naštěstí směrem od opravené hřbitovní zdi. Její
kmen byl do třímetrové výše napaden hnilobou. Ta, kterou budeme kácet nyní, na tom není lépe. V nedávné minulosti padla lípa „u Pecáků“, také shnilá. Škodám, které tyto stromy při samovolném pádu mohou způsobit, musíme
předcházet. Vážíme pečlivě, zda je opravdu nutné ten či onen strom porazit. Je jasné, že 15-20 metrů vysoký
strom neroste rok či dva a chceme co nejvíce zeleně zachovat a obnovit. Současně je však si třeba uvědomit, že
nejsme Boubínský prales a pokud stromy, vyrostlé jako náhodné semenáče nebyly poraženy z nejrůznějších důvodů hned, musíme je pokácet vzrostlejší. Na veškeré kácení bude vydáno řádné povolení a tam, kde to bude možné
a vhodné, vysadíme stromy nové.
Byla dokončena veřejná soutěž na výběr zhotovitele akce Dobrá Voda, výměna azbestocementového potrubí.
Bude-li shledáno obcí pověřeným organizátorem veřejné soutěže vše v pořádku a firma, která podala nejnižší
nabídku ceny (podmínka Min. zem) bude pověřena realizací, práce začnou v nejbližších dnech na Lázeňské
ulici, v úseku od křižovatky s ulicí Na Lukách až na křižovatku s ulicí Pod Lesem (320m), kde nedávno prasklo
staré potrubí v tomto roce již popáté. O přesném harmonogramu prací v ostatních ulicích, které začnou po Novém
roce, vás budeme informovat, poněvadž tato téměř pětadvacetimilionová investice musí skončit do konce listopadu 2004 a tudíž se bude pracovat v několika ulicích najednou. Pokud řízení o demolici budovy vozovek proběhne
hladce, měl by být tento objekt zbourán právě ještě před započetím výkopových prací v Lázeňské ulici. Do objektu Mateřské školy, ve kterém je kuchyně, jsme v těchto dnech přemístili knihovnu. Právě při jejím stěhování jsme
zjistili nápadný průhyb střechy budovy. Po podrobnějším prozkoumání bylo zjištěno, že neukotvená pozednice k
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věnci budovy se posunula a došlo k vybočení hřebene střechy o 20cm do areálu školky. Míru zavinění projektanta nebo dodavatelské firmy zjišťuje soudní znalec, protože je zde možnost zřícení střechy. Jaká šance je na náhra du škody u akce, která byla dokončena v roce 1992 lze nyní těžko říci. V první řadě musíme nyní zajistit i
finančně náročnou opravu, se kterou nikdo nepočítal. Bude to znamenat sejmutí střešní krytiny z celé budovy.
Bohužel, podobný stav, i když ne tak kritický je i na ostatních třech budovách. I ty však budeme muset, patrně
ještě do zimy, zabezpečit. Dětem ze školky nebezpečí nehrozí a knihovnu, která je již přestěhovaná, otevřeme v
okamžiku, jak bude zabezpečen příchod k budově. Snad se to povede v posledním týdnu září, včas dáme čtenářům
vědět. Na přání obyvatel z okolí dětského hřiště v Trávní ulici jsme přistoupili k jeho rekonstrukci. Povrch hřiště z
litého asfaltu už rovněž nebyl způsobilý k užívání, pro které byl určen. Hřiště bude rekonstruováno tak, aby se
případně v zimě dalo využít i k bruslení. J. Šabatka.
AUTOMOBILOVÁ SOUTĚŽ?
Autoklub LADA Jindřichův Hradec mi oznámil, že v nočních hodinách v pátek dne 12. září od 19 hod. do soboty 13. září
4 hodin bude Dobrou Vodou projíždět cca 40 automobilů v rámci automobilové orientační soutěže. Přestože slibují dodržení
pravidel silničního provozu, napsal jsem organizátorům nesouhlasný dopis, jehož část vám předkládám: „S vámi navrženou
trasou nesouhlasím. Spojka mezi obcemi Dubičné a Dobrá Voda u Českých Budějovic je úzká místní komunikace, kterou
zejména v tomto období ve velkém množství prochází srnčí zvěř. Kromě toho, že toto neobvyklé množství automobilů ji
bude rušit, může dojít i ke kolizi s touto zvěří. Nevyhnete se průjezdu ulicí K Lusnému, kde jsou instalovány zpomalovací
prahy, které již nejsou v dobrém stavu a jsou při přejetí hlučné. Vzhledem k rekonstrukci této komunikace v příštím roce je
však nebudeme nyní opravovat. Tyto prahy jsou však i na dalších komunikacích, které nemůžete minout. Celá tato oblast
obce je značena jako klidová zóna, trasa kopíruje cyklistickou stezku, jedná se o průjezd intravilánem obce po místních
komunikacích. O dodržování pravidel silničního provozu si rozhodně nedělám iluze.
Navrhuji tedy trasu upravit tak, že po příjezdu od Rudolfova v obci Dubičné vozy odbočí vlevo, (částečně se i Dubičnému
ze stejného důvodu vyhnou) dojedou na křižovatku u obce Třebotovice, kde odbočí vpravo a sjedou do Dobré Vody po
„okresce“ a jsou opět na plánované trase. Tím se zcela soutěž vyhne intravilánu obce a proti trase nebude z naší strany námi tek.“ Nyní jsem dostal odpověď, že organizátoři souhlasí s mým návrhem, nicméně nemohou zaručit, že některý z vozů nebude bloudit. Obyvatelům ulic K Lusnému, Pomezní a Hornické doporučuji odklidit v tuto dobu vlastní vozidla z ulice, aby se
zabránilo případným kolizím. JŠ.

SBĚR ODPADŮ – NEPŘEHLÉDNĚTE!
Odpady všeho druhu v posledních letech trápí nás všechny. I v našem zpravodaji se o nich napsalo mnoho, často však s
malým dopadem. Přestože cena za likvidaci odpadů přesahuje každoročně značně částku vybranou od obyvatel, rozhodli
zastupitelé využít nabídky firmy Marius Pedersen a umožnit Vám zbavit se téměř všeho nepotřebného.
Jakých odpadů se můžete zbavit? Z těch, které patří do kategorie nebezpečných jsou to:
ledničky, mrazničky, televizory, počítačové monitory, zářivky, olověné akumulátory, monočlánky, staré barvy, laky, mořidla
i vyjeté oleje. Z těch ostatních velkoobjemových jsou to např: záchodové mísy, umyvadla, koberce, linolea, matrace,
kočárky, křesla, gauče, starý nábytek i staré oděvy a boty. NE KOVY!
Jak vše proběhne?
Nákladní automobil VOLVO v modrobílém provedení s velkým nápisem Marius Pedersen a firemním logem bude ve
stanovených časech na zastávkách, kde od Vás pracovníci firmy Marius Pedersen a. s. převezmou uvedené odpady. Neodklá dejte odpady na zastávky před nebo po odjezdu vozidla z důvodu jejich nebezpečnosti pro děti či zvířata. Tento sběr je pro
občany Dobré Vody zdarma, hradí jej obec a není určený pro podnikatelský odpad. Při odevzdání odpadu je třeba prokázat se
občanským průkazem. Abychom zamezili tomu, že někdo „pro jistotu“ odloží tento odpad dva, tři dny předem, oznámíme
místo, kde vozidlo bude stavět a časový rozvrh teprve krátce před akcí formou letáčků do schránek. Příležitost dostane
každý, bude to v mimopracovní dobu. Pokud se tato akce osvědčí, budeme ji opakovat pravidelně. Prosím, abyste se chovali
rozumně a drželi se pokynů. Děkuji. JŠ.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MOŠTÁRNY.
V sobotu 20. září od 16 hodin slavnostně otevřeme novou moštárnu, zřízenou v areálu vozovek.
Všichni, kdo si chtějí prohlédnout toto nové zahrádkářské zařízení, jste zváni. Zahrádkáři nám jistě vylisují na ochutnání čerstvý jablečný mošt, hasiči, které jsem požádal o spolupořadatelství připraví něco k
snědku a pro ty, kterým mošt vyloženě nechutná, bude pivo. To potřebuje pro dobrý nátisk i kapela
pana Šustra, která přislíbila svou účast a přidá-li se k tomu i dobré počasí, pak to nebude mít chybu. V
případě nepříznivého počasí si po exkurzi v moštárně najdeme střechu nad hlavou. Všichni jste zváni!
JŠ.

UPOZORNĚNÍ vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) s elektrickými distribučními zařízeními
ve věci zajištění povinností podle zákona č. 458/2000 Sb.
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Provozní správa JČE nás požádala o vyvěšení upozornění na odstranění a okleštění dřevin v dosahu elektrického
vedení. Toto upozornění, vyvěšené na úřední desce od 30. července s podrobnostmi jak řez provést, prosím
respektujte tam, kde to v naší obci ještě připadá v úvahu a řez proveďte do 15. listopadu. Uplyne-li uvedená lhůta
marně, zaměstnanci Jihočeské energetiky a.s. vstoupí na dotčené pozemky a provedou odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů vlastními prostředky. Dřevní hmota bude ponechána na místě k dalšímu využití vlastníkem
či uživatelem pozemku. Právo na to mají podle § 25 odst.4.zákona č. 458/2000 Sb.
h) odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a
jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v případech, kdy tak
po předchozím upozornění neučinil sám vlastník či uživatel.
Při seznamování s plánem prací, které provede JČE v letošním roce v naší obci jsem slíbil, že zbylá vedení,
která je nutno uložit do země, budou uložena v letošním roce. Po posledním jednání na JČE jsme se dohodli na
realizaci těchto prací v prvním pololetí roku 2004, poněvadž jednak firma řeší loňské povodňové škody v ČB a
také tyto práce u nás je třeba skloubit s pracemi, které musí v této oblasti provést Telecom a s výměnou
vodovodního potrubí. Jedná se o ulici Potoční a Lázeňskou. Obyvatelům zejména v Potoční ulici se omlouvám.JŠ.
SLOVO KE HŘBITOVU.
V poslední době mě oslovilo několik lidí a upozorňovalo na nepořádek na dobrovodském hřbitově. Je třeba říci, že
částečně po právu a situaci budu řešit. Nemohu to však udělat hned, poněvadž správce hřbitova je od 16. srpna dlouhodobě nemocný a nepovažoval bych za solidní se s ním v této době rozloučit. To, co uklidit můžeme, napravíme do konce
září. Jak však dobře víte, např. listí padá letos už od července a smetat je z hrobů není možné. Ani úklid zarostlých a zanedbaných hrobů není povinností obce, ale ani jej udělat nesmíme! Že by měl být hřbitov řádně posečený a shrabaný je
nepochybné. To, že je hřbitov obklopen zelení, která dotváří atmosféru tohoto pietního místa, se v současném suchu obrací
proti nám. Také pobořené pomníky u některých dlouhodobě nezaplacených hrobů mohou být odstraněny podle zákona o
pohřebnictví teprve rok poté, co byla jména neplatičů zveřejněna. (Na našem hřbitově na okně pracovny správce). Do té
doby na ně nesmíme sáhnout. Pokud se týká kopání hrobu pro pohřeb do země, nemá náš hrobník podle zákona o
pohřebnictví pro tuto činnost kvalifikační kurz. Tuto práci je nutno dohodnout si s pohřební službou, která obstarává
pohřeb. Není nutné obracet se výhradně na pohřební službu Zeman, Zemanová, jak je uvedeno na hřbitově. JŠ.

DOBROVODSKÉ ZVONY.
První den měsíce září je zapsán v mysli lidí jako den, kdy začíná škola, avšak tímto dnem byla rovněž zahájena i
sbírka „Dobrovodské zvony“. Výtěžek této sbírky (o níž byla zmínka v minulém čísle zpravodaje) je určen na
zakoupení nových zvonů pro kostel Panny Marie Bolestné. Během II. světové války byly totiž zvony sňaty a
použity pro válečné účely.
Jestliže existují snahy o to, aby i dobrovodský kostel měl plný počet 4 zvonů, pak je to ve skutečnosti výraz
touhy po kráse, důstojnosti a vznešenosti, kterou po celá desetiletí dodávaly tomuto mimořádnému architektonickému skvostu, na který jsou dobrovodští občané právem hrdí, právě zvony. Protože rozpočtovaná částka je
téměř 1 milion korun, věříme, že se celý projekt podaří realizovat i díky vaší velkorysosti!
Příspěvky, za které děkujeme, lze posílat na účet číslo: 561129349/0800, variabilní symbol: 2005 .
Dr. Zdeněk Mareš,Th.D., duchovní správce,
Mgr. Jiří Šabatka, starosta obce.
VÝKUP PADANÝCH JABLEK.
Od 30. srpna se vykupují padaná jablka ve středu od 17 hod. do 19 hod. a v neděli od 10 hod. do 19 hod. V ostatní dny
pouze po telefonické domluvě (387 202 199). Na adrese: Trávníček Vítězslav, Požárníků 13. Současná cena je 1 Kč/kg.

VRAKY AUTOMOBILŮ.
Tak jako jinde v republice se i u nás na Dobré Vodě čas od času vyskytne autovrak. Znemožňuje úklid vozovky,
hyzdí okolí a hlavně je to v rozporu se zákonem o pozemních komunikacích. Takové dva vraky dlouhou dobu
stály v ulici U Haldy. Když jsme na ně vyvěsili upozornění, že mají být odstraněny, vzpamatoval se majitel
Škodovky, cosi z ní odmontoval a poté odstranil. Krátce na to jsme vrak objevili v lomu za hřbitovem. Jistě mu to
dalo hodně práce, bylo by však méně namáhavé odvést jej na vrakoviště před Dobrou Vodou, kde by jej mohl
zdarma odložit. Majiteli dávám příležitost k odstranění vraku do 22. září, pak na něj podám trestní oznámení. JŠ.
Stalo se před 100 lety - rok 1903 – z dobových školních předpisů:
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Aby se znemožnilo každé rušení výuky, má učitel dbát o to, aby všichni žáci seděli vzpříma a v řadách za sebou,
aby každé dítě položilo sepjaté ruce na lavici, aby nohy spočívaly souběžně vedle sebe na podlaze... Děti mají
příslušné učební pomůcky vyjímat z lavice a ukládat na tři doby. Když dá učitel znamení „1“, děti uchopí pod
lavicí ležící knihu; na znamení „2“ zvednou knihu nad desku lavice, na znamení „3“ ji tiše položí na lavici,
sepnou ruce a hledí na učitele. Všechny řeči musí odpadnout. Musí tu stačit mrknutí oka nebo zvolání „třído –
pozor!“.
10. srpen 1903. V pařížském metru vypukl rozsáhlý požár, jehož obětí se stalo přes 100 cestujících.
16. září 1903. Jednání mezi rakousko-uherským císařem Františkem Josefem I. a uherskými šlechtici o zrušení
němčiny jako jednotné řeči v armádě skončilo neúspěchem, což vzbudilo v Uhrách veliké pobouření.
Podzim1903. Švédská strojírna AB Scania v Malmö začala se sériovou výrobou automobilů: Její osobní vůz byl
2, 85m dlouhý, 1,35m široký a vážil asi 710 kg. Byl čtyřsedadlový s místem pro dva cestující za řidičem. Vůz měl
dvouválcový motor, který při 800otáčkách / min. dodával výkon 8KS (5,9 kW). Jeden z prvních vozů, vyrobených v roce 1903 dosáhl celkového vítězství při prvních švédských automobilových závodech na 180 km ze
Stockholmu do Uppsaly. Vítězná Scania projela trať v rekordním čase 6 hodin a 8 minut.
Stalo se před 50 lety - rok 1953
1. srpen – Prezident Antonín Zápotocký ohlásil „změkčení“ čs. zemědělské politiky; napříště by rolníci neměli
být nuceni ke vstupu do družstev násilím. Toto konjunkturální rozhodnutí, vyvolané situací v SSSR po Stalinově
smrti se však v praxi neuskutečnilo.
8. srpen – Sovětský ministerský předseda Malenkov oznámil, že i SSSR vlastní vodíkovou bombu. 20. srpna
skutečně zaznamenala evropská seizmografická zařízení explozi na území Sovětského svazu, která v té době
mohla být vyvolána jen vodíkovou bombou. Tím bylo prokázáno, že i SSSR tuto zbraň vlastní, a to jen 8 měsíců
po USA. Nikdo předtím nepředpokládal, že by se Sovětskému Svazu podařil vývoj technicky tak náročné zbraně.
K vyvolání jejího výbuchu je třeba krátkodobě dosáhnout teploty sto milionů stupňů Celsia. Odborníci západních
zemí stáli před nemilým překvapením. (Američtí jaderní fyzici pod vedením Edwarda Tellera přivedli k výbuchu
první americkou vodíkovou pumu 1. října 1952).
12. srpen – V katolickém kostele v St. Mary v New Portu uzavřeli za přítomnosti 800 hostů manželství 36- letý
demokratický senátor za stát Massachusets John F. Kennedy a 23- letá Jacqueline Bouvier, pocházející z bohaté
francouzské rodiny. Krátce před svatbou „Jackie“ prohlásila: „ John má skutečně bláznivé nápady – chtěl by se
stát prezidentem.“ Prezident USA J.F. Kennedy byl zavražděn v r. 1962 v Texaském Dallasu.
září - Bylo zahájeno zasedání ÚV KSČ, jež rozhodlo o zrušení funkce předsedy strany a zavedlo funkci 1.
tajemníka. Byl jím zvolen Antonín Novotný. Na zasedání byl dále vyhlášen nový kurz státní politiky, jež se
měl projevit zvláště v ekonomice. Měl být omezen těžký průmysl, podporován rozvoj lehkého průmyslu a
zemědělství. (Nepovedlo se, ještě v sedmdesátých letech jsme se radovali, že jsme předstihli USA ve výrobě oceli v tunách na jednoho obyvatele!)-pramen: Dějiny 20. století.

Veřejné zasedání zastupitelů obce se koná
dne 25. září v 18, 30 v jídelně základní školy.

Toto zasedání bychom chtěli věnovat diskuzi o tom, jakou investiční výstavbu sportovních zařízení připravíme na
příští tři roky a stanovit její priority. Chtěl bych znát i váš názor nakoncepční rozvoj sportovního dění v obci.
Sportem se nerozumí jenom fotbal. Jsou i jiná sportovní odvětví, která lze zařadit do rozvoje obce. Proto se naskýtá příležitost k vyslovení návrhů. Vzhledem k zamýšlené celkové koncepci rozvoje sortovní činnosti a investic by
bylo velice vhodné, aby Váš názor byl vysloven na tom nejvhodnějším místě.Scheinpflug St.
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