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Výsledky voleb do krajského zastupitelstva, konaných ve dnech 17. a 18. října 2008 za celou obec
Dobrá Voda u Českých Budějovic (okrsek 1 + 2)
Voliči v
seznamu

Vydané obálky

Volební účast
v%

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

%
platných hlasů

2013

958

47,59

958

946

98.74

Strana
číslo

Platné hlasy

název

celkem

v%

1

Komunistická str.Čech a Moravy

83

8,66

3

SNK Evropští demokraté

32

3.34

12

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

112

11,69

18

Strana zelených

44

4,59

19

Moravané

1

0.1

21

Dohoda pro změnu

10

1.04

25

Doktoři (za uzdravení společ.)

13

1.35

33

Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.

3

0.31

37

SDŽ-Strana důstojného života

6

0.62

42

Volte Pr.Blok-www.cibulka.net

7

0.73

47

Občanská demokratická strana

388

40,50

48

Česká str.sociálně demokrat.

244

25,46

53

Děln.str.-zrušení popl.ve zdr.

3

0.31

Výsledky voleb nejen na Dobré Vodě vyjadřují vůli těch, kteří k volbám přišli. Z prvních ohlasů je vidět, že hlavně
ten nešťastný a téměř nevysvětlovaný třicetikorunový poplatek za zdravotnické úkony se podle mého názoru neprávem
obrátil proti krajským zastupitelům a hejtmanům, kteří jej ovlivnit nemohli, protože je plně v kompetenci Poslanecké
sněmovny a vlády. Doufejme, že nové vedení kraje se zhostí svého úkolu tak dobře, že splní své předvolební sliby ke
spokojenosti obyvatel nejen jihočeského kraje. Protože hospodaření kraje, ale i měst a obcí je stále jen hrou peněz, kde
po zjednodušení všech složitých ekonomických pouček platí jednoduché pravidlo „ peníze se nelíhnou“ a „milion se
skládá z milionu korun“. Přidáme- li peníze do zdravotnictví z krajského rozpočtu, budeme je muset z jiné položky
krajského rozpočtu prostě odčerpat.
Stát na každé volby vynakládá nesmírné finanční prostředky, otázkou je, jak účelně se používají. Na jeden každý vo lební okrsek to tentokrát bylo 20.000 Kč. Ty je však třeba řádně předpisově vyúčtovat a tak na občerstvení včetně nápojů můžeme použít jen 58 Kč/den, odměna členům komise 1.300 Kč se zdaňuje a platí se z ní nyní i zdravotní po jištění. Za šestnáct hodin práce, z toho polovině v sobotu, se o této částce těžko mluví jako o odměně. Není jedno duché přesvědčit lidi k účasti do komise v situaci, kdy zaměstnaným nelze refundovat mzdu u zaměstnavatele. Potom
zákonitě znechutí členy volební komise kontrola pracovníka Krajského úřadu, který jako závadu do zápisu zapíše sku tečnost, že pouze jeden okrsek má k dispozici přenosnou urnu a na skutečnost, že pouze jeden občan obce žádal návštěvu volební komise, nechce slyšet. Pro obec a její zaměstnance znamenají volby spoustu práce navíc. Takovýto zápis,
který sice na nic nemá vliv, je tak pro ně jedinou „odměnou“. J. Šabatka, starosta.

Dobrá Voda a Czech POINT
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Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:
Výpisy z veřejných evidencí:

Výpisy z neveřejných evidencí:
•

Rejstřík trestů

Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Katastr nemovitostí

•
•
•

Ceník

Evidence

Cena za 1. stranu

Cena za každou další i započatou stránku

Obchodní rejstřík

100,-

50,-

Živnostenský rejstřík

100,-

50,-

Katastr nemovitostí

100,-

50,-

Rejstřík trestů

50,-

0,-

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit.
Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání
svého požadavku.

Obchodní rejstřík: IČ subjektu
Živnostenský rejstřík: IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí: Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí - Rejstřík trestů:
Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K
prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají
povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji
totožnost. Pokud tedy nějaký takový dokument budete potřebovat, můžete jej i na Dobré Vodě získat buď již nyní na
poště, nebo od prosince i na obecním úřadu.

Druhé „Dobrovodské hlaholení“.
V sobotu 29. listopadu od 15.45 hodin opět vystoupí v kostele Panny Marie Bolestné na Dobré Vodě dětský pěvecký sbor
Canzonetta a Komorní sbor Canzonetty při ZŠ a ZUŠ Bezdrevská ul. Opět po roce tento sbor zazpívá na Dobré Vodě v sobotu před první adventní nedělí. Vy, kdož jste o něm ještě neslyšeli a nebo ho neslyšeli zpívat, určitě přijďte. Vy, kdož jste
jej zpívat slyšeli, si příležitost jistě nenecháte ujít. Sbor získal pod vedením sbormistrů Anny Knotkové a Petry Nové za
klavírního doprovodu Aleny Špatné ceny a uznání i v mezinárodních soutěžích.
Neobvyklý čas začátku koncertu vánočních písní a koled byl zvolen záměrně. Po jeho skončení, tedy zhruba za hodinu
bude venku asi již dostatečná tma na to, abychom společně slavnostně rozsvítili Vánoční strom. Již podruhé dokonce
stromy dva. Ten menší se spolu s již tradiční a přece opět jinou vánoční světelnou výzdobou rozzáří už podruhé u areálu
mateřské školy. K tomu si určitě rádi vyslechnete zvonění tří nových dobrovodských zvonů. 15. září uplynul jeden rok od
chvíle, kdy po vysvěcení poprvé ohlásili poledne. Srdečně zvou zastupitelé obce!
Předpokládám, že již na této akci bude představen nový kalendář pro rok 2009, tetokrát týdenní ve stolním formátu pod
názvem Dobrovodské proměny s více než stovkou zajímavých fotografií.jš.

Stanislav Kouba jubilantem.
Dne 30. října se dožil 80 roků bývalý aktivní člen dobrovodského Sokola, ochotnického divadla a
náš spoluobčan, pan Stanislav Kouba. V letech 1994 – 2002 byl starostou obce. Kromě jiného se zasloužil o vytvoření znaku a praporu obce. Jmenovací dekret k těmto insigniím převzal pan Kouba
osobně od tehdejšího předsedy Poslanecké sněmovny Václava Klause. K významnému jubileu s
přáním dobrého zdraví do dalších let gratulujeme! Zastupitelé obce.
Novým obyvatelům obce.
Žádám všechny nové obyvatele obce, zejména ty z areálu bytových domů Danuška, aby se, pokud již mají vyřízeny
majetkoprávní vztahy s realitní kanceláří, přihlásili k trvalému pobytu v obci. K 1. lednu každého roku zjišťuje Minis -
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terstvo vnitra počet obyvatel v jednotlivých městech a obcích. Od tohoto počtu se odvíjí výše daňových příjmů pro
obce, pro Dobrou Vodu to lze v korunách vyjádřit zhruba 1 obyvatel = 6.400 Kč daňových příjmů za rok. To se samo zřejmě týká i ostatních lidí, kteří se do obce v poslední době přistěhovali. Děkuji, jš.

Kominictví Jung sděluje:
Dne 17. listopadu bude v ulicích Hornická, K Lusnému a Trávní prováděno čištění komínů a komínových vložek kotlů na pevná i plynná paliva. Cena služby je stanovena na 200 Kč/průduch/vložka. Každý objednaný zákazník obdrží
malý dárek! Službu provádí kominictví Jung, tel. 608 043 563. - Obecní úřad připomíná stále platnou vyhlášku č.
111/1981 Sb., jejíž nedodržení má v případě pojistné události za následek neplnění od pojišťovny!

Sběrný dvůr v zimě.
V sobotu 25. října v obci proběhl prostřednictvím mobilního sběrného dvora firmy Marius Pedersen sběr od padů všeho druhu. Stabilní sběrný dvůr byl otevřen i v sobotu 1. listopadu. V listopadu bude otevřen ještě každou středu od 13 do 17 hodin. V prosinci bude sběrný dvůr otevřen pouze v sobotu 6. prosince, v lednu sobota 3.
ledna 2009 a v únoru opět sobota 7. února 2009 a to vždy od 8,30 do 11,30 hodin. Ve stejnou dobu bude otevřena
i louka u hřbitova, kam je možné odložit ořezané větve ze zahrad. V týdnu před velikonocemi 2009 opět budeme
organizovat mobilní sběrný dvůr!

Podzim na Dobré Vodě.
Od otevření další třídy v naší mateřské škole uplynuly dva měsíce. Dobrovodští občané, kteří měli zájem (a nebylo jich
málo), měli možnost prohlédnout si celý areál. Většinou se vyjadřovali velmi pochvalně. Na Dobré Vodě nebude mít od této
chvíle ani v budoucnu nikdo z místních problém s umístěním dítěte do tohoto zařízení. Považuji tuto akci za největší počin
letošního roku, za pomoc při stavbě a úklidu děkuji i rodičům. Koláče, které paní učitelky mohly ten den příchozím nabídnout, byly věnovány novým nájemcem naší prodejny potravin panem Chobodou. Všichni jste se mohli přesvědčit, že
tento vynikající výrobek je jen jedním z produktů, které si dnes můžete zakoupit ze sortimentu pečiva v prodejně SPAR „ U
kapličky“. Výběr zboží, které zde nalezneme, musí uspokojit každého nakupujícího. Po dokončení sousední stavby budeme
řešit problém optimalizace parkování. Přesto na mou hlavu v poslední době doléhají kritická? slova o „nepodpoře“
dobrovodských podnikatelů. Domnívám se, že každý soudný obyvatel obce uzná, že změna nájemce prodejny byla již nutná
a krokem k lepšímu, že míra podpory musí mít své meze. Obětavost a snaha je věc jedna, peníze na nákup více zboží a vy tváření zisku velkým obratem a nikoliv vyšší cenou je věc druhá. Naštěstí se nepotvrdil nedostatek kupní síly obyvatel, kterým byly stále prázdnější regály zdůvodňovány. Vždyť podmínky, kdy v sousedství na dvou velkých stavbách pracovali desítky řemeslníků a kteří by si jistě rádi nakoupili přinejmenším pestřejší svačiny, byly pro podnikání v potravinách téměř
ideální. Došlo i k změně nájemců v obou obecních hospodách. Na hřiště se posunul pan Petr Pepa Novák, který dosud
provozoval úspěšně restauraci právě v budově prodejny potravin a očekává se, že stejně úspěšně si povede i Na hřišti. Příležitostí tam může být dost, nejen při fotbalových a hokejbalových zápasech. Tou první už mohou být Velikonoční pouť a
Čarodějnice, dále Dětský den, který loni úspěšně společně uspořádali hasiči a sportovci atd. Obec možnosti pořádání podpoří zatím alespoň výstavbou zpevněné plochy za tribunou pro venkovní posezení, zvážíme zatímní zakrytí této plochy postavením obecního stanu na celé jaro a léto. To vše bude záviset na iniciativě obyvatel a spolupráci s hospodou, akcí přes léto
se dá vymyslet dost! Představy, že zábavu v obci má obstarávat obecní zastupitelstvo jsou skutečně zkreslené. V uvolněné
restauraci U Pepy, která dostala nyní název „U Bzuka“(odpověď pro případné dotazy - původ názvu neznám) - si zatím zdá
se úspěšně vedou sourozenci Trávníčkovi také z Dobré Vody. Rozšířili i provozní dobu a podávají i některá jídla. To využí vají i řemeslníci, pracující v obci. Tento servis od uzavření restaurace v Emauzích v obci chyběl. Oběma hospodám přejeme
hodně spokojených zákazníků. Tím se dostáváme ke stavbám k obci. V areálu Danuška (na časté dotazy odpovídám, že
toto jméno zvolil investor podle jména své matky) se nesplnila černá předpověď o nedostatku parkovací kapacity v rámci
provozu pošty, pošta funguje k plné spokojenosti a nedostatek parkovacího místa lze vždy nějak vyřešit i když je třeba připustit, že ideál to není. Předpokládám, že situace se zlepší až se nastěhují všichni obyvatelé domů a odejdou firmy, které
byty stále nějak dovybavují. Také moštárna zanedlouho ukončí svou sezónu a provoz parkovišť se uklidní. Jinak je dopravní
kázeň v areálu převážně v rukách tamních obyvatel. Dětské minihřiště tamtéž bylo přemístěno do původně projektovaného
prostoru, z bezpečnostních důvodů odděleno od potoka plotem a získalo přímou návaznost na zelenou plochu. Je jen v moci
obyvatel samotných, aby z těcho míst vytěsnili „pejskaře“, kteří zde rozhodně nemají co dělat! Nově otevřená knihovna má
zatím 120 stálých návštěvníků, hojné knižní dary obyvatel obce jsou cenným přínosem, přestože jejich zpracování je pro
paní knihovnici práce navíc. Děkujeme za ně všem! Slibované půjčování přes počítač vyžaduje zpracování celého knižního
fondu a tak se ještě chvilku bude půjčovat klasicky. I v knihovně lze pořádat v odpoledních a večerních hodinách různé ko morní akce. Lze je určitě domluvit rovněž s paní knihovnicí. Také dva bytové domy Lázeňská č. 56, s 42 byty, které nahradily nevzhledný dům U Pecáků, obci rozhodně ostudu neudělají. Den otevřených dveří, konaný ve stejném termínu jako volby a za nádherného počasí, dal příležitost všem, kdož měli zájem, aby si byty prohlédli. Převažovaly ohlasy kladné, u těch
záporných, ovlivněných hlavně cenou je třeba říci, že spojovat kvalitu a funkčnost s cenou bytu dobře nelze. Není tak vzdá lená doba, kdy byt v paneláku v Č. Budějovicích za 780.000 Kč byl těžko prodejný... Hovoří-li se dnes o Dobré Vodě jako o
rezidenční čtvrti, je třeba počítat i s tím, že cena nemovitostí tomu bude odpovídat. Nepochybuji o tom, že všechny byty bu dou prodány. Těm netrpělivým, kteří mají pocit, že vše by mělo jít rychleji bych chtěl říct, že právě o této stavbě, i když s ji -
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ným investorem a jiným architektem, začala moje první jednání na jaře roku 2003. Zdlouhavá jednání s majitelem objektu,
architekty, změna územního plánu a vlastní realizace trvaly celých pět let...Právem netrpěliví jsou obyvatelé a firmy na Staré cestě, kteří očekávají stavbu nové komunikace. Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky už snad práce začaly nebo jsou v poslední
fázi příprav a začnou co nejdříve. Mnozí si možná teď ťukají na čelo, stavět silnici v zimě? to v Čechách nic neobvyklého
není. Zdánlivě jednoduchá komunikace skrývala řadu překvapení a vyvolala i několik změn projektů. Ne všechny byly vyvolány investorem, tedy obcí. Také termín přidělení dotace ovlivnit nelze. Stavba však je připravena tak, aby nikoho z
podnikatelů neomezovala, nebo bylo omezení minimalizováno a byla dokončena do 30. dubna 2009. Pokud bude z důvodů
pěkného počasí balená směs na povrch k dispozici dřív, může to být i dříve.
K častým dotazům na objekt hotelu Emauze mohu sdělit tolik, že obec již několik let usiluje o získání objektu a pozemků
do svého vlastnictví. To je doloženo i mou korespondencí s předchozím majitelem, Fondem dětí a mládeže u současného
vlastníka, České republiky, zastoupené Ministerstvem financí. Pokud nedojde k nepředvídaným událostem, je pravdě podobné že nemovitost s pozemkem získáme do vlastnictví obce ve druhé polovině příštího roku. Opravy koryta potoka,
které bylo poškozeno vysokým průtokem vody v létě, jsou již také v proudu a snad budou dokončeny ještě před příchodem
mrazů. Vandalství všeho druhu se nevyhýbá ani naší obci a jeho následky stojí nemalé finanční prostředky nás všech. Jste li
svědky takových činů, jako je ničení dopravních značek, laviček, zastávek MHD případně zeleně, je tím nejlepším řešením
zavolat přímo na linku 158 Policii. Z bezpečnostních důvodů s takovým vandalem, pokud si nejste jisti svou fyzickou
zdatností, raději nic neřešte! Policie slíbila i častější dohled dopravní složky v obci. Smutnější kapitolou jsou stále častější
delikty žáků zdejší školy. Pro informaci vás všech – provoz zdejší školy stojí ročně obec téměř tři miliony korun, opravy a
rekonstrukce nepočítám. Zničená (loni opravená) střecha kapličky pramene vody partičkou nezletilců ze zdejší školy je k
tomu třeba připočíst. Úzkostlivě hájená práva dětí současným zákonodárstvím ve mně vyvolává opakovaně vzpomínku na ty
dobrovodské učitele, kteří na Dobré Vodě včetně ředitele bydleli, k obci měli vztah a případné delikty, nesrovnatelně menší
než dnes, řešili razantně na místě, kde byl žák přistižen a obvykle s následým poděkováním! (nikoliv sankcemi) rodičů.jš.

Zimní údržba a auta v ulicích.
Žádám majitele vozidel, kterých v ulicích během roku mimořádně přibylo, aby je, pokud je to možné, parkovali
hlavně v období listopad, leden a únor na vlastních pozemcích. V minulosti došlo k drobným kolizím jak traktoru s
radlicí, tak i sněhového pluhu se zaparkovanými auty. Ta nejen zdržují uklid sněhu a následný posyp, ale hrozí právě
jejich poškození. Tam, kde toto nebezpečí hrozí se může stát, že se prostě protahovat z tohoto důvodu nebude! Děkujeme za pochopení situace.jš.

Dobrovodský fotbal.
SKÓRE

BODY

1

TÝM
Písek B

33:7

32

2

Netolice

35:20

23

3

Protivín

24:14

22

4

DOBRÁ VODA

44:22

22*

5

Osek

19:16

18

6

Blatná

15:14

18

7

Rudolfov

17:18

18

8

Frymburk

22:19

16

9

Slavia ČB

21:18

14

10

Sedlice

23:29

14

11

Strakonice B

14:21

14

12

Čtyři Dvory

21:29

12

13

Kamenný Újezd

17:23

7

14

Volary

11:66

7

Fotbalisté A týmu si zatím v podzimní části I. A třídy vedou
velmi dobře, rozhodně obci ostudu nedělají. V posledním letošním zápasu na domácím hřišti porazili po velmi pohledném
výkonu Kamenný újezd vysoko 5:1. l. listopadu přivezli výhru
2:0 i z Netolic. *Výsledky tohoto kola, kromě Netolic a Dobré
Vody v tabulce započítány nejsou! Nejlepšími střelci jsou Tomáš Koptyš 17 branek, Jan Kovačičin 8 branek a Ivo Neubaer
se 4 brankami, kteří „zařídili“ dvě třetiny všech branek v síti
soupeřů.
Pokud máte zájem seznámit se s dobrovodským fotbalem blíž, věnujte se jeho webovým stránkám www.skdv.tym.cz. Povedly se, jsou
průběžně aktualizovány, tvůrci gratulujeme!
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