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Na čem právě pracujeme.
Dokončuje se výměna vodovodního potrubí a přepojují se přípojky k jednotlivým domům Na Vyhlídce. Z hlediska
dopravy je to po Lázeňské ulici nejnáročnější úsek, poněvadž ulice je dopravně velmi zatížena. Dokončena je však už
ulice Mládežnická, U Domova důchodců a Sadová včetně osvětlení, v nejbližší době bude dodělán i povrch ulice
Pod Lesem. Vše bohužel trvá dlouho a tak se množí nervozita lidí i kritické připomínky. Buďme však spravedliví a
podívejme se na Dukelskou ulici v Českých Budějovicích, Husovu třídu nebo např. Krumlovský most. Tam všude se
pracuje déle a omezení se týká více lidí. Pokud se připomínky týkají intenzity a kvality práce některých dělníků, která
je kritizována nejvíc, na tu mohu pouze firmy upozornit. I mě trápí, že v pátek udělají překop ulice a do úterý se tam
nepracuje, chybí dopravní značení, znemožní se někomu vyjet vozem přes víkend ze zahrady apod. Na druhou stranu
však pokud někdo potřeboval dodělat vodovodní nebo kanalizační přípojku a měl vyřízenou potřebnou dokumentaci,
rádi jsme mu to umožnili, přestože to znamenalo určité zdržení. Uzavřená smlouva na cenu stavby je však pevná a
není třeba mít obavy, že bude někdo zaplacen za to, že nedělá. A pokud ano, je to věcí právě subdodavatelských firem
a míry jejich zisku. Také kvalita finálních prací někde pokulhává, ale stavba není převzata a na uplatnění záruk máme
dost času. V tomto období však je práce pro stavební firmy všude dost a některé mají chvilkami pocit, že si je musím
hýčkat, aby neodešly jinam. Snažíme se však realizovat odstranění takových závad, jako je křížení jednotlivých po trubí a souběh tras, zejména kdy voda vedla nad kanalizačním potrubím. Kdyby se kanalizační potrubí někdy v bu doucnu rekonstruovalo, nebude se muset již hýbat s vodovodním potrubím. Narazili jsme však i na takový extrém,
kdy firma, která budovala plynové potrubí, došla ke kanalizační rouře a s jejím obchvatem si nedělala starosti. Prostě
jí „prošla“... I to práce poněkud zdržuje a kdo v oboru trochu pracuje ví, co je to narazit na telefonní kabel, který leží
o 2 metry vedle, než ležet podle dokumentace měl. A pokud jsem dostal radu, že se mám zvednout a vyjít také ven,
mohu ujistit, že za padesát let, co na Dobré Vodě bydlím, jsem zde nenachodil tolik kilometrů, jako za poslední rok.
Často jsem a někdy i dost nevybíravě kárán i za to, co jsem nezpůsobil. Někteří občané sami zapomínají, že i vlastní
tzv. drobnou stavbu je třeba ohlásit, že je nutné požádat o možnost uložení stavebního materiálu na veřejném prostranství atd. Ale to vše se v brzké době vyřeší a budeme se moci věnovat i věcem méně nákladným a obtěžujícím.
Dokončili jsme 1. etapu rekonstrukce mateřské školy, spočívající ve výměně části oken a zateplení obvodového
pláště. V celé chodbě byla vyměněna podlahová krytina, demontována akumulační kamna a staré elektrorozvaděče,
které zabíraly spoustu místa.. Chodba byla vymalována, natírají se okapy. Předpokládám, že v příštím roce budeme v
zateplování budov pokračovat. Rozsah prací bude samozřejmě dán stavem financí obce. Dokončena byla i úprava kuchyně v základní škole podle požadavků hygieniků. Museli jsme vytvořit nový prostor pro zpracovávání syrového
masa, který musí být oddělen od varny, zavést tam vodu, odpady a odvětrání. To vše s minimálním omezením prostoru.
Na koupališti byly provedeny některé úpravy technologie čištění vody, které vedly ke zvýšení účinnosti a byl postaven kurt pro plážový volejbal. Bohužel, neopakovalo se loňské počasí a tak návštěvnost byla podstatně nižší.
Podařilo se konečně „rozšifrovat“ některé komplikace vedení veřejného osvětlení, identifikovat kabelové poruchy i
z neznámých důvodů odpojené sloupy. Budou brzy svítit. Vytáčí-li však někdo opakovaně záměrně v Potoční ulici pojistku, za to nemohu.
Prodejna potravin je již ve vlastnictví obce. Pouhé týdenní přerušení provozu, potřebné k provedení inventury a
malování ukázalo, jak těžké by to bylo bez prodejny, kde dostanete i denní tisk a jízdenky MHD. Sortiment zboží se
nikterak nezmenšil a je předpoklad, že prodejna bude fungovat minimálně stejně dobře jako dřív.
Průběžně zametáme ulice od listí, které již začíná padat, dokončuje se sečení v obci. Vyklidili jsme i lesík pod
domovem důchodců od náletových dřevin a maliní, léta nečištěný, odstraněno bylo i letité ostružiní v zatáčce u
domova důchodců. Obci byla vrácena část lesa o ploše 8300 m 2 od bývalé přečerpávací stanice směrem na sever .
Parcelní číslo konečně dostala po vyřešení všech majetkoprávních vztahů také budova školy. Vypořádávání majetku je
vůbec práce velmi zdlouhavá a zejména plochy, zasahující do komunikací, se snažíme vykoupit přednostně. O další
plochy na území obce, zejména v majetku státu, máme stále zažádáno. Dost jich totiž sečeme, aniž nám patří. Budeme kácet i několik vzrostlých stromů, zejména těch, které překáží nové výsadbě. Kácení všech bylo konzultováno s
odborníky a zakresleno do protokolu, zbytečně nebude poražen jediný strom. Po silných větrech ve dnech 10. - 12.
října, kdy se odlomilo několik silných větví, jsme museli přistoupit k průklestu a kácení před termínem, danným
správním řízením. Žádná ekologická organizace, dbající zejména na dodržování těchto termínů, se ke škodám či
zraněním s odpovědnodtí nepřihlásí. Zrádné jsou staré vysoké břízy, které mají shnilé kmeny třeba v polovině výšky
(u potoka)a silně prosychající lípy i když jsou v těsné blízkosti kostela, kam neodmyslitelně patří. Budou včas nahrazeny novými. Rovněž přesahující větve neovocných stromů, přesahující na chodníky a do vozovky by měly být
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odstraněny. Roztržení plachty u nákladního nebo dodávkového vozu a náklady na její opravu bude dopravce uplatňovat u vás! Chtěl bych však znovu požádat i ty, kteří mají ovocné stromy, zejména jabloně u komunikace, aby
upravili větve tak, aby jablka nepadala na do cesty. Jednak je to nebezpečné, těžko se zametají a hlavně se to opakuje
každoročně. Mnoho jich opět končí také v popelnicích. Částka za likvidaci odpadů v obci letos poprvé v historii pře kročí milion korun a jsou to doslova vyhozené peníze na skládku! jš.

Volby do zastupitelstva kraje.
Volby do zastupitelstva kraje se budou konat ve dnech 5. listopadu od 14 do 22 hodin a 6. listopadu od 8
do 14 hodin již tradičně v budově Základní školy Dobrá Voda u Českých Budějovic, Na Vyhlídce 6. Pro
volby byly zaregistrovány kandidátní listiny politických stran, politických hnutí a koalice, uvedených v následující tabulce:
1

Česká strana sociálně demokratická

2

Evropští demokraté

3

Komunistická strana Čech a Moravy

4

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

5

Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová

6

NEZÁVISLÍ (politické hnutí)

7

Občanská demokratická strana

8

Pravý Blok-strana za odvolatelnost politiků, referenda a přímou demokracii

9

Republikáni Miroslava Sládka

10

SNK sdružení nezávislých (politické hnutí)

11

Strana za životní jistoty

12

Unie svobody-Demokratická unie

13

Volba pro město

14

Zelení a otevřená společnost (koalice)

Na dvou kandidátkách figurují i občané Dobré Vody. Pokud usoudíte, že Vaše dva zakroužkované preferenční hlasy pro ně nebudou velkou ztrátou pro kandidátku strany, hnutí, nebo koalice, které hodláte volit,
dejte jim je. V případě volebního úspěchu to v konečném výsledku může naší obci jenom prospět. Děkuji.jš.

Jednání s Dopravním podnikem.
Dne 27. září jsem jednal s novým ředitelem Dopravního podniku města České Budějovice, a.s. panem Ing.
Půlpánem a dalšími dvěma členy vedení. Předmětem jednání bylo zejména uzavření „Smlouvy o závazku
veřejné služby v silniční dopravě na rok 2004 k zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro obec Dobrá Voda
u Českých Budějovic“. Pro zajímavost: Linka č. 19 po katastru Dobré Vody od zastávky U Křížku na Točnu
a zpět ujede 2 120 m, celkem v roce 2004 všechny spoje 32.423,28 km. Prokazatelná ztráta za jednotku přepravního výkonu (km) byla 26,39 Kč, celkem činila tato prokazatelná ztráta 855 650 Kč. Po dotaci Krajského úřadu byla tato námi hrazená suma celkově asi o sto tisíc nižší. Na rok 2005 byla vypočtena prokazatelná
ztráta vzniklá dopravci (a tedy suma, kterou musíme doplatit) na 911 000Kč. To dělá 28,17 Kč/km, přičemž
navýšení nákladů jde zejména na vrub zdražení nafty, ujeto má být 32.372,4 km. Naši občané, nespokojení
se současným stavem MHD mi jak telefonicky, tak při veřejných zasedáních zastupitelstva obce, předkládají své připomínky. Při jednání jsem proto znovu na tuto skutečnost upozornil a požádal o písemnou odpověď
na téměř současné odjezdy linek 19 a 10 ze zastávek točna MHD Dobrá Voda i ve zpátečním směru, na zá kladě připomínek uplatnil požadavek, aby linka 19 ve stanici Nádraží zastavovala tak, aby cestující nemuseli přecházet podchodem nebo přes křižovatku na spoje, jedoucí směrem „Na sady“ a opakoval požadavek na
umístění alespoň jednoho automatu na jízdenky na Dobré Vodě.
Doslovná odpověď, tak jak jsem ji dostal, zní takto:
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Souběh linek 10 a 19: Tento souběh nelze zcela odstranit pro všechny spoje během celého dne. Na základě
předloženého materiálu (srovnal jsem do jedné tabulky odjezdy linek 10 a 19 - pozn.jš.) jsme učinili několik
dílčích úprav v lince č. 19 s cílem zlepšení situace. Je však třeba podotknout, že linka č. 10 je určena pro jinou skupinu cestujících a to zejména z Třebotovic a Kaliště na straně jedné a Vidova a Roudného na straně
druhé. Dopravní obslužnost těchto obcí zajišťuje pouze linka č. 10 a občané těchto obcí mají právo dostat se
do zaměstnání, za kulturou a do škol v časech, které jsou obvyklé i pro ostatní linky MHD. Je tedy zákonité,
že některé spoje se pak ve společné trase sjíždějí v rozmezí pár minut. Ona ani linka č. 19 neplní obslužnost
pouze pro Dobrou Vodu. Tato linka jezdí i pro občany Českého Vrbného a Vltavy a dále obsluhuje průmyslovou zónu na Vrbenské ulici. Navrhovaný posun spoje z Nádraží ve 21:40 na 21:50 nelze realizovat, jelikož tento spoj vozí lidi z Českých Budějovic na noční směny právě do oblasti Vrbenské ulice, kde je sídlo
několika významných firem.
Přestup na zastávce Nádraží směrem na polikliniku Sever:
Linka č. 19 bude nadále zastavovat na zastávce Nádraží u sloupku č. 4.(naproti hotelu Grand.) Zastavování linek MHD u jednotlivých sloupků na zastávce Nádraží není náhodné, snažíme se držet zásadu,
že linky jedoucí stejným směrem zastavují u stejného sloupku. U sloupku č. 4 zastavují linky, které jedou na
zastávku Senovážné náměstí-DK. Tím je mimo jiné umožněn pohodlný přestup např. právě z linky č. 19 na
linku č. 2, 10, 13 a 15, které jedou směrem k nemocnici a do Rožnova. S platností od 12. 12. 2004 dojde k
několika podstatným změnám v JŘ, které se dotknou i linkového uspořádání. Linka č. 9 bude prodloužena
do Suchého Vrbného a vrátí se v obou směrech do ulice Na Sadech. Vzhledem k požadavkům obyvatel
Suchého Vrbného na snadný přestup právě do oblasti nemocnice a Rožnova bude tato linka zastavovat u
sloupku č. 4. Dalším důvodem k tomuto kroku je sjednocení odjezdů směrem na Vltavu – linka č. 9 a 19
bude odjíždět z nádraží ze stejného sloupku. Tím bude přeci jen umožněn přestup směrem Na Sady bez přecházení Žižkovy ulice a to linkou č. 9, která bude mít ve špičce interval 12 minut. Cestujícím z Dobré Vody
se tak od 12. prosince budou nabízet dvě možnosti, buď si počkat na linku č. 9 nebo si přejít ke sloupku č. 6
na frekventovanou linku 3 nebo další linky č. 1, 4, 17 či 104. Dále je třeba zmínit připravovanou rekonstrukci celého prostoru autobusového nádraží a tak lze předpokládat, že se tato situace může v budoucnu
změnit.
Požadavek na umístění automatu na výdej jízdenek na Dobré Vodě nejde v nejbližším období splnit.
Vlastní přístroje jsou poměrně drahé (cca 200tis./ks) a dopravní podnik je umisťuje především na vysoce
exponovaných místech ve městě České Budějovice, kde je předpoklad vysokého odběru jízdenek. Dosud je
umístěno 29 ks a současná potřeba města je minimálně o 10 více.
To je doslovná odpověď, tak jak jsem ji obdržel, závěr nechť si každý udělá sám.jš.

Jsme tady s vámi - Domov důchodců
Domov důchodců patří neodmyslitelně k Dobré Vodě. Jen se během let různě mění (nebo měnit
může) pohled okolí na něj. Ale my jsme tady v obci s vámi, máme vás rádi a věříme, že vy máte rádi nás.
Chtěl bych se vám představil jako nový ředitel Domova důchodců. Jmenuji se Josef Hes, do funkce jsem
nastoupil letos v červnu a velkou radost mi udělalo, že hned druhý den mne navštívil váš – vlastně náš starosta obce. Přišlo mi to velmi symbolické a plné naděje. Upřímně bych si přál, kdyby náš domov do obce
patřil nejen územní polohou, ale i srdcem.
O našich aktivitách vás budeme průběžně informovat – a tím zároveň zvát. Dnes kromě akce „Internet pro
seniory“ také upřímné pozvání do naší nové prodejny (zajišťuje Pekárna Srnín), která slouží i veřejnosti
(vám všem) včetně sobotního a nedělního prodeje. Snad i to je nabídka, pozvánka a možnost, jak se potkávat. Jste u nás vždy vítáni. A děkujeme vám, že zase vy přijímáte nás.
O našem domově se lze též informovat na www.domov-dobravoda.cz
Mgr. Josef Hes, ředitel Domova důchodců

Nová prodejna potravin v Domově důchodů
je otevřená plně veřejnosti s prodejní dobou
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Domov důchodců Vás v měsíci říjnu zve na tyto akce.
Výuka práce na internetu pro seniory.
V rámci programu aktivního životního stylu seniorů připravil Domov důchodců ve spolupráci se
společností Attavena výuku práce na internetu. Výuka bude probíhat v tříhodinových lekcích vždy od 9:00
do 12:00 hod. Zahájení kurzu je 3. listopadu 2004 v 9:30. hod. Máte-li zájem seznámit se a naučit se pra covat s nejmodernější komunikační technologií, jste srdečně zváni. Dne 27.10 od 10:00 proběhne motivační
přednáška pro zájemce nebo váhající, na kterou jste také srdečně zváni. Projekt je financován z prostředků
národního programu Phare.
V případě zájmu se přijďte osobně domluvit s Mgr. Janem Vavříčkem nebo volejte 387721123, 775246103
Ples mezi kapkami deště.
Dne 21.10 od 15:00 hod Vás zveme na tradiční Ples mezi kapkami deště. Hraje skupina Gerontrio. Vstup
zdarma. Možno s sebou vzít Vaše pekařské a cukrářské výrobky.
Jak se žije v našem domově.
Srdečně Vás zveme na návštěvu domova, kde se každou středu od 10:00 do 12:00 hod. můžete seznámit s
životem Vašich spoluobčanů - sousedů. Kontaktní osoba: Mgr. Jan Vavříček tel: 387721123, 775246103.

...CO K TOMU DODAT.
Nové vedení domova důchodců projevilo opravdový zájem o spolupráci s obcí. Tři sta obyvatel domova,
kterým zdaleka ne všem dovolí zdravotní stav vycházet z budovy a sto padesát zaměstnanců, chce žít na
Dobré Vodě ne jako cizinci, ale rádi by se zapojili do života obce. To ostatně je cítit i z řádků výše. Proto
jsem společně s vrchní sestrou a ředitelem Hesem nejprve navštívil jak základní, tak i mateřskou školu. Se
zájmem si oba prohlédli grafické i modelářské práce dětí a projevili zájem o kontakt jejich obyvatel s dětmi
ať již formou výstav jejich prací či besídek, tak jak to už v minulosti dělala mateřská škola, tak třeba spoluprací žáků zš, kteří by seniorům pomohli nahlédnout do tajů počítačů tím, že by si u nich čas od času sedli a
pomohli jim orientovat se v něčem, co sami dobře znají. Musím říci, že mě překvapilo, že k tomu, aby děti v
doprovodu pedagogů mohli navštívit DD potřebují souhlas rodičů. Moc se přimlouvám, dejte jim ho. Již za
ředitele Urbánka se hygienické poměry v domově značně proti dobám minulým zlepšily. Dnes má v tomto
směru domov vysoký standart. Děti by také od raného věku měli vědět, že stáří je něco normálního, co nás
čeká všechny a rozhodně to není nakažlivá nemoc, že ten dědeček nebo babička je v dd proto, že se o sebe
už není schopen sám postarat a jeho rodina prostě proto nemá podmínky. Děkuji. jš.
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