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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem zastupitelů obce i svým jménem ještě popřál do roku 2009 pevné zdraví i
dobrou životní pohodu. Přejme si, aby se nás všech dnes všude citovaná krize dotkla co nejméně.
Podle údajů o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za rok 2008 dosáhl schodek částky 19,4
mld. Kč. Celkové příjmy činily 1064,57 mld. Kč, celkové výdaje 1083,94 mld. Kč. Podařilo se výrazně snížit
deficit nejen oproti plánovanému (71,3 mld. Kč), ale i oproti předchozím rokům, a dosáhnout tak nejlepšího
výsledku od roku 1997. Deficit všech veřejných rozpočtů podle metodiky ESA 95 dosáhne 1,2% HDP, čímž
Česká republika s rezervou splní příslušné maastrichtské kritérium, důležité pro přijetí Eura. Vládě se tak
dařilo stabilizovat vývoj veřejných financí, což je jejím prioritním cílem a objektivně řečeno, není za to vždy
spravedlivě hodnocena. A jestliže jsme ve volbách „prodali“ krajskou vládu pana dr. Zahradníka za třicetikorunové poplatky, pak si jenom přejme, aby se např. budějovická nemocnice rozvíjela stále tak dobře, jako za
posledních šest let, kdy je akciovou společností ve vlastnictví kraje a nebylo to znát na jiných krajských investicích! Nikomu moc nikdy nevadilo, že lidé s vyššími příjmy platili celá léta daleko vyšší zdravotní pojištění než ti s příjmy nízkými, byla to a je to prostě solidarita. Poplatky ve zdravotnictví však svůj účel
splnily. U nízkopříjmových, potřebných skupin obyvatel ale bezpochyby měly být kompenzovány ze sociálních prostředků! Bohužel, důkladné objasnění jejich smyslu prosté veřejnosti v tisku a dalších sdělovacích
prostředcích všem jasně chybělo. O podobný problém si vládní garnitura koleduje i v souvislosti s Lisabonskou smlouvou. Přestože na anketě z poslanecké sněmovny jsme se mohli přesvědčit, že málokterý poslanec
vlastně ví, co je jejím obsahem, někteří ji tvrdošíjně odmítají ve sněmovně odsouhlasit, aniž by zřetelně lidu
řekli jediný pádný důvod proč!!! Polovina Čechů neví o Lisabonské smlouvě skoro nic. Přitom se jedná o jeden z nejdiskutovanějších pojmů současnosti. Vyplývá to z lednového průzkumu, který provedlo Centrum
pro výzkum veřejného mínění. Velmi dobrou nebo docela dobrou znalost pojmu Lisabonská smlouva má 30
% Čechů. Jako povšechné označuje své povědomí o Lisabonské smlouvě 53 % lidí. Necelá pětina Čechů,
přesně 17 %, vůbec ani neví, co termín Lisabonská smlouva znamená.
Ke statistickým údajům bych ještě rád citoval část novoročního projevu prezidenta republiky pana Václava Klause:
„Rok 2009 bude rokem složitého ekonomického vývoje. Nikdo nemá v ruce kouzelný proutek, jehož
mávnutím by současné problémy zmizely. Určitě tímto kouzelným proutkem nejsou líbivé, nesmírně nákladné a budoucnost zatěžující návrhy některých našich i světových politiků. Nikdo neměl slibovat nepřetržitý, ničím nepřerušovaný a navíc tak rychlý ekonomický růst, na jaký jsme si - a nejen my - v posledních letech zvykli. Ten - jak se ukázalo - stál v některých zemích na vratkých základech a těch se nezbavíme tím, že
budou přehnanými a ukvapenými zásahy státu zesilovány chyby, které k dnešním problémům vedly. Světové finanční krizi se vyhnout můžeme - a musíme - ale jejím dopadům do reálné ekonomiky se vyhnout
nelze. Jsme vysoce otevřenou ekonomikou, která je závislá na úspěšnosti svého vývozu. Pokud bude ve světě, a zejména u našich hlavních partnerů, ekonomická aktivita a spolu s tím i zájem o naše zboží ochabovat,
nemůže se to u nás neprojevit. Pokud banky nebudou podnikům půjčovat, pokles bude o to silnější. Nicméně
pesimismus však není na místě. Ten by nás oslaboval ještě daleko více. Nedávno publikovaná data potvrdila,
že jsme již v loňském roce svou ekonomickou úrovní předběhli první ze starých členských zemí Unie. Dá se
předpokládat, že proces našeho přibližování se k nejvyspělejším zemím Evropy bude pokračovat i v následujících letech.
Zpomalení ekonomického růstu se bohužel nepříznivě dotkne některých našich podniků, jejich vlastníků,
jejich zaměstnanců i jejich rodin. Proto bude právě začínající rok pro vládu a další orgány státu, pro podnikovou sféru i pro občany náročnější.“ - tolik slova prezidenta republiky. Snad to nebude znít troufale, když
řeknu, že tentokrát s jeho slovy v plné míře souhlasím. I to, jak úspěšně se Česká republika vyrovnala s „plynovou“ krizí svědčí o tom, že na plánování technického rozvoje se u nás vždy podíleli přemýšliví lidé. S
tím, že někdy bude potřebné obrátit směr toku plynu v potrubí a přijmout pro to potřebná technická opatření,
asi kromě nás v Evropě nikdo nepočítal. A ruku na srdce: nebýt zpráv v tisku, televizi a rozhlasu, tak nikdo z
nás o nedostatku plynu ani nevěděl (na rozdíl od ceny!). I přesto, že teploměr ukazoval teploty hluboko pod
nulou.

DOBROVODSKÝ ZPRAVODAJ

ÚNOR 2009

I hospodaření naší obce bylo úspěšné, výdaje činily 26 821 573, 48 Kč, příjmy 31 518 921, 11 Kč. Rozpočet za rok 2008 ještě po odečtení splátky půjček skončil přebytkem 3 777 947, 63 Kč. Není to tím, že by byl
špatně naplánován. S dotacemi, které se podařilo získat, se totiž nedá při plánování rozpočtu nikdy předem
počítat. A protože dotační peníze v závěru roku 2008 přišly, je přebytek takový, jaký je.
I přes to, že jsme průběžně prováděli údržbu zeleně, veřejného osvětlení, chodníků i cest. Do vlastnictví
obce jsme odkoupením získali dvě garáže v areálu Danuška, novou knihovnu a poštu tamtéž. I přesto, že
díky vybudování nové třídy mateřské školy letos bez problémů umístíme ve školce všechny místní děti a
další volná místa nabídneme i přespolním. I přesto, že jsme vybudovali dvě nové silnice – Na Paloučku a
Starou cestu.
V lednu obec hospodařila podle rozpočtového provizoria. V jeho závěru byl schválen rozpočet na letošní rok. Schodek rozpočtu bude i s ohledem na přebytek v roce 2008 největší za posledních šest roků.
Všechny finanční prostředky však jsou naplánovány velmi uvážlivě a finanční rezervy obce to dovolují. Při
rostoucích cenách všech služeb a stavebních prací toto plánované utrácení dokonce považuji za výhodné.
Jsme v situaci, kdy můžeme sami rozhodovat, co si objednáme a za co a komu zaplatíme, protože i v minulosti jsme hospodařili rozvážně. Zrekonstruujeme tak kromě jiného kuchyni MŠ – tím bude rekonstrukce celého areálu dokončena, vyměníme další část oken a dveří v Základní škole, v jejím přízemí zcela přebudujeme sociální zařízení. Mám možnost každoročně vyhodnocovat spotřebu plynu v objektech ve vlastnictví
obce. A ta, vyjádřená v MWh, neustále klesá, přijatá opatření jsou tedy účinná. Nehodláme se zadlužovat,
chceme a budeme pouze rozumně investovat a využívat rezervy. Poplatky za odpad a psy se pro letošní rok
nemění. V jednání je změna ceny vodného a stočného od 1. dubna. Ani tam však podle již v loňském roce
schváleného „Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2008-2018“ k výraznému nárůstu
ceny u nás nedojde. Po šestiletém úsilí jsem podepsal s Ministerstvem financí smlouvu na převod
vlastnického práva k nemovitému majetku, jež sloužil k provozování st. podniku Technické služby České
Budějovice. Jsou to chodníky a zelené pásy podél Lázeňské ulice a celá silnice Na Vyhlídce. Účetní hodnota
majetku činí podle aktualizovaného privatizačního projektu 622 000 Kč ke dni 31. 1. 2009. Další pozemky si
již dlouho nárokujeme, ve vztahu k některým orgánům a jejich úřední produktivitě je však třeba se obrnit
trpělivostí.
J. Šabatka, starosta obce.
Na čem právě pracujeme?
K prodejně potravin byla přivedena voda z hlavního řadu přípojkou z ještě původní ocelové trubky z doby, kdy se
prodejna stavěla. Protože součet hodnot podružných vodoměrů v kadeřnictví, potravinách a restauraci nebyl roven úda ji na hlavním vodoměru v šachtě, bylo podezření, že voda v přípojce kdesi uniká. Proto jsme i při nepříznivém počasí
přikročili k výměně celé přípojky a nad její trasou byl zhotoven nový chodník. Definitivní nátěr zábradlí dokončíme až
bude tepleji. V rámci této akce byl vybudován i bezbariérový přístup do kadeřnictví. Jakmile se zlepší počasí, bude re konstruován i celý chodník před bytovými domy v sousedství, aby do velikonoc bylo v centru obce vše uklizeno. Tato
část obce tedy získá již téměř definitivní podobu. V polovině února budou vyměněna všechna okna a dveře v budově
hasičské zbrojnice. Projektově připravujeme rekonstrukci kuchyně v MŠ a WC v přízemí školy. Vlastní práce proběh nou o prázdninách, kdy budou vyměněna i okna v přízemí učebního pavilonu školy.

Co je nového okolo stavby dálnice?
V lednu bylo svoláno několik jednání k projektové dokumentaci ke stavbě dálnice v úseku Úsilné –
Roudné. Tento sedmikilometrový úsek, který v bezprostřední blízkosti mine Dobrou Vodu, by se měl začít
stavět nejpozději v roce 2012. Na rozdíl od původní verze projektu, předkládané Pragoprojektem, bylo tentokrát konzultováno provedení, které vzešlo z konkurenčního návrhu, předloženého městem České Budějovice a schváleno Memorandem sousedních devíti měst a obcí. Dobrá Voda je rovněž signatářem tohoto memoranda. Tento konkurenční návrh (a nyní již považovaný na základě objednávky ŘSD a Ministerstva dopravy
ČR za oficiální) zpracovává opět firma Pragoprojekt řeší dálnici na západní hranici Dobré Vody v tunelu.
Vstupní portál do tunelu ze severní strany (tzv. „pražský“), tj. od Dobré Vody, je umístěn v prostoru bývalé
cihelny, tedy těsně u silnice vpravo. K tomuto portálu směrem od Hlinska bude dálnice přivedena prohlubujícím se zářezem a i v samotném, jeden kilometr dlouhém tunelu, bude nejprve mírně klesat. Následuje mírné
stoupání, výstupní portál („kaplický“) z pohledu Dobré Vody bude těsně za Ledenickou silnicí. Z hlediska
požární bezpečnosti musí být do prostoru před portál tunelu zajištěn z obou stran samostatný nezávislý příjezd HZS a IZS šířky 6m. Z Dobrovodské ulice je navržen po nové místní komunikaci na okraji naší obce.
Není určen pro běžný provoz. Vozovka dálnice v obou tunelových tubusech je řešena jako tříproudová s
rychlostí omezenou na osmdesát km/hod. Tubusy jsou obdélníkového profilu. Pod vozovkou dálnice bude
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„protažena“ čerpadly podpořená kanalizace, voda i plyn. Dobrovodský potok bude sveden do hluboké,
velkoobjemové nádrže, odkud bude voda čerpadly přečerpávána do současného koryta už za tělesem tunelu.
V případě velké (stoleté a větší) vody se tato řízeně přelije přes přepad nad stropem tunelu. Toto řešení bylo
upřednostněno před druhou variantou, která počítala s tím, že voda potoka bude svedena pod těleso dálničního tunelu a vedená zatrubněnou stokou se do původního koryta vrátí někde v prostou točny MHD v Suchém
Vrbném. Porovnáním finančních nákladů na obě varianty včetně dlouhodobých provozních nákladů pak byla
zvolena varianta první.
Během výstavby tunelu je třeba po necelé dva roky počítat s tím, že z Dobré Vody budeme jezdit zejména
ulicí Na Vyhlídce a dále po Ledenické silnici. Další trasu neznám, protože v té době by měla být ve stavbě i
tzv. zanádražní komunikace a tak se řidiči mají jistě na co těšit. Po dokončení tunelu se vozovka dobrovodské silnice propojí a budeme opět jezdit do Budějovic původní trasou. K tomu je třeba co nejdříve vyvolat
jednání, jednoznačně směřující k rekonstrukci povrchu celé silnice Na Vyhlídce, která musí být dokončena
ještě před zahájením stavby tunelu a následovat by měla důkladná rekonstrukce Lázeňské ulice. Linka MHD
č. 19 bude směrem z Budějovic vedena ze zastávky Kovárna ulicí Dobrovodská na Suchovrbenské náměstí a
dále ulicí Ledenickou po trase linky č. 10. Zastávka Dobrá Voda, Domov důchodců bude zachována s tím, že
autobusy pojedou obousměrně objízdnou trasou ulicemi Mládežnickou, Trávní a Na Lukách a poté se vrátí
na Lázeňskou ulici a na svou (resp. objízdnou) trasu. Vznikl i dobrovolný svazek obcí, jichž se dotýká výstavba dálnice D3. Předmětem jeho činnosti je podpořit urychlení výstavby dálnice v katastrech těchto obcí a
spolupráce při územní a projekční přípravě stavby. Předsedou tříčlenné výkonné rady, která realizuje
shromážděním schválený program a rozhoduje o konkrétních akcích, které svazek zorganizuje, je primátor
statutárního města České Budějovice Mgr. Juraj Thoma. Členství v této radě jsem přijal i já, neboť věřím, že
tím Dobré Vodě mohu prospět. j.š.
Poplatky za psy a odpady v roce 2009
Poplatek za psy zůstává pro letošní rok v nezměněné výši. Důchodci (Pozor, týká se to pouze těch, pro něž je jakýkoliv
druh důchodu jediným zdrojem příjmu!), vlastníci psa, zaplatí tedy za jednoho psa poplatek ve výši 200 Kč, ostatní 300 Kč.
Poplatek za druhého a dalšího psa se zvyšuje vždy o 50%. Tento poplatek je nutno zaplatit do konce února 2009 na obecním
úřadu nebo na číslo účtu 30925231/0100, variabilní symbol 1341/číslo popisné. Jsou-li v jedné domácnosti psi dva, je druhý
pes dle platné vyhlášky skutečně druhý a poplatek tedy o 50% vyšší. (argument „ten je můj a tamten manželky“ uplatňovat
nelze). Rovněž poplatky za odpady ve výši 500 Kč na osobu trvale v obci hlášenou je nutno zaplatit do konce února jedno rázově nebo ve dvou splátkách do konce února a června buď na obecním úřadu nebo převodem na účet obce, číslo účtu
30925231/0100, variabilní symbol 1337 lomeno číslo popisné domu (čtyřmístné, pokud má někdo trojmístné, začne nulou).
Znovu zdůrazňuji, že je třeba zaplatit za každou osobu trvale zde hlášenou. Ti, kteří mají důvod neplatit za všechny osoby v
domě trvale hlášené, ať přijdou raději osobně. Toto je nutno nahlásit každoročně a zejména kvůli kontrolním orgánům, přezkoumávajícím hospodaření obce, napsat čestné prohlášení! Vyhnou se tak zbytečným komplikacím a obecnímu úřadu ušetří
poštovné za upomínky. Osvobození jsou pouze studenti, kteří studují ve vzdálenějších místech, kde současně bydlí – což
věrohodně doloží a osoby trvale žijící v zahraničí. Úlevu mají také rodiny s více dětmi do 15 roků věku. Ty platí tak jako v
roce 2007 a 2008 pouze za jedno dítě. Žijí-li však v jednom rodinném domě děti ze dvou rodin, dokonce různých příjmení,
je téměř logické, že osvobození od platby vyžadovat nelze. Dlužníků z minulých let mnoho není. Ti obdrží jako poslední va rování v nejbližší době platební výměr. Doporučuji nečekat na něj, vymoci peníze soudně umíme, je to už vyzkoušená,
rychlá záležitost a neplatiče přijde zbytečně draho! jš.

Zápis do Mateřské školy.
Mateřská škola Dobrá Voda zve rodiče a děti k zápisu pro školní rok 2009/2010. Ten se koná ve dnech 30.
- 31. března od 14 do 16 hodin ve druhém žlutém pavilonu směrem od obecního úřadu (Bodlinky). Volných
míst pro tento školní rok je pro dobrovodské děti dostatek.
Pracujeme s dětmi podle vlastního školního vzdělávacího programu, který má název „Dobrovodský pramínek“. Hrajeme hry, kreslíme, malujeme, modelujeme z hlíny, stavíme z lega, zpíváme, cvičíme, tancujeme,
chodíme do lesa na procházky do krásné přírody, která nás obklopuje.
Ve školce se nikdy nenudíme, jsme všichni kamarádi. Přijďte se k nám podívat, srdečně Vás zveme. Eva
Miglová.
Stav stromů v naší obci.
V poslední době, zejména po publikování tragických neštěstí, se na obecní úřad obrací stále častěji lidé s požadavkem
na pokácení
neboOÚ
razantní
redukci
korun stromů.
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dobrém zdravotním stavu a nejenže žádný nebyl zlomen nebo vyvrácen, ale ani se nezlomila žádná ze silnějších větví.
Samozřejmě, že skrytá vada, která může způsobit vyvrácení a pád vzrostlého stromu, se jen těžko odhaluje. Nelze však
stromy porážet z preventivních důvodů. Proto prosím důvěřujte tomu, že se o stromy staráme a pokud budete mít podezření, že něco skutečně není v pořádku, ozvěte se. Děkuji, j.š.
Rekapitulace úspěchů dobrovodského šprtce za rok 2008
Rok 2008 lze považovat za jeden z nejúspěšnějších let dobrovodského oddílu stolního hokeje kategorie billiard – hockey
v jeho historii vůbec. Týmu Stolní hokejové ligy WIP Reklama Dobrá Voda se dařilo jak na poli družstev tak v soutěžích
jednotlivců.
Nejcennějším úspěchem je pravděpodobně, po letech 1998, 1999, 2001, 2002, 2004 a 2006 ,vybojování sedmého titulu mistrů České republiky. Celoroční soutěž, ve které náš tým musí cestovat po celé republice, byla pravděpodobně nejvyrovnanější za celou dobu své existence a o mistrovském titulu se rozhodovalo doslova až do posledních vteřin posledních
sad v závěrečných utkáních. O to větší cenu tato loňská trofej má. Na úspěchu se podíleli tito hráči (řazeno abecedně: Mi chal Cahák, Antonín Duda, Jan Honsa, Jiří Honsa, Petr Honsa, Karel Horák sen., Pavel Horák, Petr Chládek, Miloslav
Mach, Josef Odradovec, Martin Pařez, Adam Svoboda, Václav Zíka. Soupis všech prvoligových výsledků dobrovodského
týmu v roce 2008 v pořadí, v jakém byly odehrány: D. Voda – Žďár nad Sázavou 14:5, Dobrá Voda - Stochov 16:6, Dragons
Brno - Dobrá Voda 7 : 6, Dopravní stavby Brno - Dobrá Voda 10 : 6, Dobrá Voda – Doudeen Team Brno 12:7, Dobrá Voda –
Prague NHL 14:6, Uherčice – Dobrá Voda 7:9, Ostrava – Dobrá Voda 9:9, Žďár nad Sázavou – Dobrá Voda 5:17, Dobrá
Voda – Ostrava 15:7, Stochov – Dobrá Voda 1:23, Dobrá Voda – Prague NHL 13:8, Dobrá Voda - Doudeen Team Brno
12:6, Dobrá Voda – Dopravní Stavby Brno 7:8, Dragons Brno – Dobrá Voda 5:9, Dobrá Voda – Uherčice 10:9.
Konečná tabulka:
1.2.2 WIP Reklama Dobrá Voda u Č.B.
009
2. SHL Dopravní stavby Brno

16

12

1

3

192

:

106

25

16

12

0

4

170

:

117

24

3.

SHC Bizoni Uherčice

16

10

1

5

170

:

131

21

4.

BHC Dragons Brno

16

10

1

5

157

:

139

21

5.

Šprtmejkři Ostrava A-One

16

9

2

5

154

:

150

20

6.

Prague NHL

16

8

0

8

166

:

146

16

7.

TJ Sokol Stochov-Honice

16

5

0

11

125

:

192

10

8.

BHL California Žďár n.S.

16

2

0

14

117

:

198

4

9.

Doudeen Team

16

1

1

14

124

:

196

3

K vítězství v prvoligové soutěži se váže i právo startu v nejprestižnější klubové soutěži – Poháru mistrů evropských zemí.
Pokud se našemu týmu podaří sehnat dostatečné množství finančních prostředků, představí se v létě jako obhájce na závěrečném turnaji PMEZ ve švédském Lundu.
Jestliže mluvíme o obhajobě, je třeba se opět vrátit do roku 2008 a sice do května tohoto roku. To naše výprava, ve
složení Jiří Honsa, Petr Honsa, Pavel Horák, Petr Chládek, Miloslav Mach, Martin Pařez a Adam Svoboda, odlétala právě
na tento závěrečný turnaj PMEZ do ruského Petrohradu. Zde se podařilo dobrovodskému celku opět vyválčit vítězství a po myslně usednout již po páté do křesla pro nejlepší tým Evropy!
Jak již jsem zmínil v úvodu, celek z Dobré Vody nesbíral vavříny jen v soutěžích družstev, ale i v soutěžích jednotlivců:
Po dvou letech opět dosáhl náš tým, v osobě Václava Zíky, na titul mistra ČR. Stalo se tak na listopadovém MČR v Zubří u
Nového Města na Moravě. Na 2. mistrovství světa v Multitable (květen, Most) jsme vybojovali titul celkového mistra světa
(Petr Honsa) a druhého vicemistra světa (Miloslav Mach), titul druhého vicemistra světa v soutěži billiard – hockey (Petr
Honsa) a vítězství v otevřeném mistrovství ČR – Czech open 2008 (Miloslav Mach). Taktéž v otevřeném mistrovství Ruska,
které se konalo o dva týdny později, den po PMEZ v ruském Petrohradě, se trofeje stěhovali do jižních Čech (1. Miloslav
Mach, 2. Petr Honsa, 3. Jiří Honsa ).
Věřím, že na kvalitní výsledky a dobrou reprezentaci klubu i obce navážeme i v letošním roce a všem, kteří nám fandí a
drží palce děkujeme za jejich přízeň. Více o výsledcích i chystaných akcích se lze dozvědět na www.sprtec.estranky.cz. M.
Mach – předseda oddílu stolního hokeje

