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MEMORANDUM
obcí dotčených výstavbou dálnice v oblasti stavby 0310/ I v úseku Úsilné – Hodějovice.
Dne 15. 10. 2007 podepsali zastupci měst České Budějovice a Rudolfova a obcí Úsilné, Hůry, Vráto, Dubičné,
Srubec, Staré Hodějovice a Dobrá Voda u Českých Budějovic dokument tohoto znění:
Níže podepsaní zástupci měst a obcí dotčených výstavbou dálnice D3 v oblasti stavby 0310/I v úseku Úsilné – Ho dějovice přijímají společné memorandum s následujícím cílem:
• podpořit urychlení výstavby dálnice D3 v severojižní ose s mezinárodním provozem E55 dle mezinárodní dohody
AGR, jejíž trasa je zařazena do transevropské dopravní sítě TEN-T dle rozhodnutí Evropského parlamentu a
Rady,
• urychlit územní a projekční přípravu této stavby s mimořádným dopravním významem pro Jihočeský kraj,
• prosazovat oprávněné zájmy občanů dotčených obcí v místech, kde trasa dálnice D3 prochází silně urbanizovaným územím a přispět k minimalizaci dopadů vedení dálnice D3 na osídlení, jeho strukturu a obyvatele,
• přispět k urychlenému řešení problematických míst ve vedení dálnice D3, kde ještě nedošlo ke konsensuálnímu
návrhu zúčastněných subjektů včetně dotčených obcí.
Obce dotčené stavbou 0310/1 budou v maximální míře podporovat urychlení územního a stavebního řízení. Město České Budějovice, resp. Stavební úřad České Budějovice, který bude vydávat územní rozhodnutí na dotyčný úsek D3, vyčlení
samostatného pracovníka, který bude prioritně zaměřen na řízení týkající se D3 i navazujících staveb (přivaděče, přeložka
silnic 11/156 a 11/157). Obce dle možností zapojí občany do přípravného procesu s cílem vyřešit včas jejich připomínky a
urychlit tak celé řízení.
Již 22. října jsem dostal od pana primátora Thomy dopis, ve kterém sděluje, že náměstek ministra dopravy pan Jiří Ho dač jednoznačně deklaroval akceptaci společného stanoviska obcí a sdělil, že už byl dán pokyn ke zpracování nového investičního záměru v uvedeném úseku dálnice v duchu oponentního návrhu, které u firmy IKP Consulting Engineers objednalo město České Budějovice. Firma Pragoprojekt, která technické řešení úseku 0310/I zpracovává, převezme od IKP
Consulting Engineers potřebné technické materiály a podle nich začne zpracovávat nový projekt, který již bude zahrnovat
připomínky našich obcí. O tomto záměru bylo informováno i Ředitelství silnic a dálnic ČR v Českých Budějovicích.
Dne 25. října se konala na budějovické radnici tisková konference, která o této změně informovala veřejnost
prostřednictvím medií. Co z této změny vyplývá pro Dobrou Vodu a okolní obce?
Dálnice D3 se v úseku 0310/1 Úsilné - Hodějovice přibližuje osídlení a znamená výrazný zásah do krajiny. Obce proto
požadují, aby dálnice co nejméně narušila krajinný ráz a co nejméně zatěžovala své okolí hlukem a emisemi. Z toho důvo du si statutární město České Budějovice nechalo zpracovat oponentní posouzení technického řešení podélného vedení
dálnice D3 0310/1 Úsilné-Hodějovice, které bylo s dotčenými obcemi projednáno. Z důvodu ochrany osídlení obce do tčené výstavbou úseku 0310/1 navrhují snížit na základě tohoto oponentního posouzení niveletu (výškové položení) dálni ce v daném úseku - dálnici nevést po náspech, ale v co největší míře pod úrovní terénu a v přesypaných zářezech tam, kde
je to technicky možné. Obce tímto svým požadavkem nechtějí výstavbu dálnice zdržovat, ale naopak koordinovaným přístupem zajistit kvalitní projekční přípravu a rychlejší nalezení potřebné shody mezi investorem a samosprávami, a tím vý stavbu dálnice urychlit.
Obce požadují především:
1) Rozšíření mostu na Rudolfovské třídě nad dálnicí na 60 metrů. Silnice zůstane zachována v současné šířce, zbytek
přesypaného pasu poslouží k bezpečnému převedení pěší a cyklistické dopravy a k výsadbě clonící zeleně. Důvodem
tohoto opatření je ochrana blízkého osídlení v obci Vráto a zachování urbanizační osy Rudolfovské třídy s respektováním
dalšího rozvoje obce Vráto.
2) Snížení tělesa dálnice kolem místní části Rudolfova Hlinska z náspu na úroveň terénu, úpravu MÚK Hlinsko, přeložení silnice III/0341 a vybudování obchvatu Hlinska, což bude mít za výsledek zklidnění dopravy v této obci. Obce
požadují zachování stávajícího propojení pro pěší a cyklisty z Hlinska na Dubičné.
3) Vedení dálnice pod Dobrovodským potokem a Dobrovodskou silnicí namísto estakády napříč údolím. Vysoká estakáda dle původního projektu měla vést v blízkosti osídlení obce Dobrá Voda a výrazně by narušila krajinu - jak panorama
Dobré Vody, tak i pohled z Dobré Vody na České Budějovice - a také přerušila historické vazby mezi Českými Budějovicemi a Dobrou Vodou. Obce proto navrhují dálnici snížit a vést ji pod Dobrovodskou ulicí, což znamená prodloužení tunelu Pohůrka na 780 metrů. Toto řešení předpokládá vytvoření retenční nádrže jako součást protipovodňových opatření v
úvodí Dobrovodského potoka.
4) Snížení dálnice kolem úložiště popílku, křížení struskovodu teplárny v nižší poloze, snížení MÚK Pohůrka na úroveň
terénu. Toto opatření umožní snížit niveletu dálnice v úseku mezi Novými a Starými Hodějovicemi a ochránit tak osídlení.
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Obce souhlasí s vedením Ledenické silnice nad dálnicí po širokém přesypaném pasu, ale zároveň požadují i realizaci pěších tras a cyklo stezek.
5) Vedení dálnice kolem místní části města České Budějovice Nových Hodějovic a obcí Staré Hodějovice v zářezu, resp.
v přesypaném zářezu potřebné délky- důvodem je ochrana blízkého osídlení a životního prostředí. Obce požadují řešení křížení silnice 11/156 s dálnicí D3 u Hodějovic bez sjezdů a nájezdů do Novohradské ulice, čímž se zabrání auto mobilům jedoucím po dálnici sjíždět do města už po Novohradské ulici přes českobudějovické rezidenční čtvrti Nové
Hodějovice.
Trasa dálnice je dlouhodobě daná, nic by se na ní už měnit v tomto úseku nemělo. Niveleta navrhované dálnice (výška
dálnice nad současným upraveným terénem) však dozná patrně významné změny. Je pravdou, že tato varianta klade na
státní pokladnu vyšší nároky než ta původně navržená. Varianta, kdy se dálnice v obydlených oblastech zavádí pod zem
nebo vede v úrovni současného terénu je však již dnes a zejména do budoucna variantou standartní. Podíváme- li se dnes,
jak rakušané v okolí Lince původní dálnici obkládají panely a skrývají pod zem, musíme pro to, abychom draze zaplacené
zkušenosti jiných uplatnili včas, udělat co nejvíc. Jedním z dopadů, pokud se stavba takto bude realizovat, bude jistě i ná růst cen nemovitostí na Dobré Vodě, obce, na jejíž životní prostředí nebude mít dálnice prakticky žádný vliv. jš.

Svěcení zvonů.
Dovolte mi, abych se vrátil ještě jednou o dva měsíce zpět. Svěcení zvonů na Dobré Vodě dne 15. září bylo událostí mimořádného významu nejen pro celou naši obec. Zdůraznil ji svou přítomností i nejvyšší zástupce Vatikánu v České republice,
Jeho Excelence arcibiskup Diego Causero, apoštolský nuncius, který zvony světil. Pozvání přijal hejtman jihočeského
kraje dr. Jan Zahradník s manželkou, přítomen byl náměstek ministra kultury Ing. Jaromír Talíř, krajský zastupitel Ing.
Štangl, starostové okolních obcí a další. Pěknou atmosféru navodili svými zvonečky i přítomní učitelé a žáci základní a
mateřské školy. Průvod, v jehož čele byla nesena vlajka obce a na voze byly vezeny nové zvony, prošel ulicí Zacharovou,
Sadovou, Hornickou a Požárníků. Po vysvěcení zvonů začala v kostele velká slavnostní mše. Většina zúčastněných však
přihlížela bezchybné práci jeřábníka a montérů, kteří se občas ukázali i v okně věže kostela. Zvony, jejichž instalace trvala
sehrané partě téměř jednu hodinu, zazněly v pravé poledne 15. září 2008 ve chvíli, kdy kostel opouštěli církevní hodnos táři a účastníci mše.
Komu unikl text významného dopisu, který pateru Dr. Marešovi poslal sekretariát státu Vatikán a který na mši přečetl
sekretář nuncia pan Marek Solczynski, může se sním tímto seznámit: „ Důstojný pane, Jeho Svatost papež Benedikt XVI.
se zájmem přijal zprávu o poutní oslavě svátku Panny Marie Bolestné ve farnosti Dobrá Voda, jíž bude předsedat pan
apoštolský nuncius v České republice. Při této příležitosti proběhne svěcení třech nových zvonů, zasvěcených památce slu žebníka Božího papeže Jana Pavla II., svaté Barboře a svaté Anežce české.
Svatý otec Vás ujišťuje svojí duchovní přítomností na této radostné události. Ze srdce uděluje apoštolské požehnání
Jeho Excelenci apoštolskému nunciovi, Vám, pane faráři, celému farnímu společenství v Dobré Vodě i všem, kteří se zúčastní slavnostní bohoslužby. I já se připojuji se svým osobním pozdravem, s přáním všeho dobra.
V Kristu Fernando FILONI, zástupce.“
Dopis je významný tím, že jeho kopie je jako každý významný dokument založen navždy v archivu Vatikánu a i tak
dokládá pro budoucnost akt svěcení zvonů na Dobré Vodě u Českých Budějovic. jš.

Škola – základ života (lepšího)
Až pět tisíc vietnamských pracovníků chce v příštím roce do ČR přivézt jedna marketingová firma , od roku 2009
by to mělo být až 45 tisíc Vietnamců. ČTK to nedávno sdělil předseda Česko-vietnamské společnosti. Projekt, který
firma přestavila v říjnu v Hanoji, má zajistit pracovní síly pro tuzemský pracovní trh. Vietnamu zároveň pomůže
zvýšit kvalifikaci dělníků praxí v českých podnicích, které jsou vybavené moderní výrobní a montážní technikou, jež
většinou ve Vietnamu chybí. Pracovní skupiny budou doprovázet tlumočníci, kteří v Česku v minulosti studovali.
Podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí ke konci září v ČR legálně pracovalo už 2000 Vietnamců, což byl
dvojnásobek ve srovnání s koncem roku 2006. Po zkušenostech z minulosti si nebudeme dělat iluze, že všichni po
skončení svého závazku odejdou zpět do své domoviny. Pravda, zůstávají zde většinou ti nejschopnější a ty každá
vyspělá společnost potřebuje. Děti těch, kteří sem přišli před mnoha léty a zůstaly zde, studují již na středních i vy sokých školách. Na rozdíl od svých rodičů tato generace nemá problémy s jazykem a obvykle patří k nejpilnějším
studentům. To všechno je v pořádku, odborníky potřebuje každá vyspělá společnost. Není jistě daleko doba, kdy se
tito cizinci začnou objevovat i na vedoucích postech v nejrůznějších našich podnicích. Zdá se, že hrozivá ne zaměstnanost je na odchodu a prudce stoupá poptávka po kvalitních řemeslnících všeho druhu, zdravotnickém perso nálu obecně a inženýrech technického zaměření zvlášť. Jaká je šance dnešních českých školáků, že neskončí díky
špatné kvalifikaci a často vlastní lenosti někde jako pomocný personál? Když se narodí malý Němec nebo Rakušan,
má jistotu téměř stoprocentní, že za šest let bude umět němčinu lépe než většina českých maturantů. A přidá-li během
následujících deseti roků dva další světové jazyky, má už slušný náskok před Čechem. Indové, kteří jsou dnes považováni ve světě za počitačové experty, hovoří anglicky stejně dobře, jako svou mateřštinou. Ruštinu jsme trestuhodně
ve školách před lety zavrhli, české děti prý nerozumějí slovensky, poněvadž dnes v televizi slovenštinu téměř nesly šíme. Máme-li však možnost přeladit na některý slovenský televizní program, vždy tam češtinu, které tam rozumějí,
uslyšíme, protože většinou je jim líto vynakládat peníze za dabing. A tak jen u nás se většinou vyučuje ve školách
pouze jeden světový jazyk a nejen díky nekvalitním vyučujícím, ale zejména díky lenosti žáků není výsledek často
oslnivý.
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V závěru školního roku jsem jak od skupiny učitelů, tak od rodičů dostal stížnost na vedení zdejší školy. Pou kazováno bylo kromě jiného zejména na vysokou fluktuaci učitelů na druhém stupni. Popravdě řečeno, lze si velmi
těžko udělat skutečně objektivní názor na celou věc. Věřím, že si rodiče i ředitelka školy problematiku už alespoň
částečně vzájemně vysvětlili, že problém byl a je hlavně v komunikaci. Paní ředitelka je, a bude při schůzkách rodičů
ve škole vždy přítomná a ráda rodičům cokoliv vysvětlí. Ale pomoci ve zlepšení kvality výuky musí především rodiče. Obecně jsme si navykli nadávat na politiku, drahotu a hledat vinu u druhých. To se přenáší i na děti a ty často své
nálady a opovržení dávají učitelům až nepříjemně najevo. Chybí jim někdy i základní slušnost, sedět s čepicí na
hlavě v jídelně považují někteří kluci za naprosto normální. Motivace dětí k úspěšnému studiu je malá, vždyť
středních škol je hodně a někam se dostanou vždycky, třeba s trojkami či čtyřkami. Špatná známka není pro téměř
nikoho pohromou. A v takovém prostředí se učitelům pracuje velmi špatně. Od září přišlo do naší školy několik
nových učitelů. Je i na vás, rodičích, abyste dětem vysvětlili, jak se mají ve škole chovat. Učitel dnes nemůže použít
jako nástroj své autority rákosku nebo pohlavek, to je jistě správné. Pomozte jim ale aspoň tím, že jim tuto autoritu
nebudete snižovat nevhodnými úvahami před dětmi. Je to případ nepatrné menšiny, ale neprospívá věci. Věnujme se
dětem víc. Studovat dva cizí jazyky je dnes základ. K tomu je třeba ale většinou děti alespoň z počátku donutit. Je to
především pro jejich dobro! Tato doba je těžká, ale potřebuje dobré řemeslníky, dobré techniky, dobré inženýry. Jsou
mezi námi zejména starší lidé, kteří z nejrůznějších důvodů studovat nemohli a vůbec to nemají lehké. Dnes už se na
to mladý člověk vymlouvat nemůže. Svět se otevírá a přál bych si, aby současní Češi měli tak dobrou pověst, jako ti
šikovní a pracovití „čeští vídeňáci“ za starého Rakouska. Dětem i učitelům s tím musíme pomoci, jiná cesta není.
Pracovní prostředí a životní podmínky už od mateřské školy k tomu děti na Dobré Vodě mají a stále je zlepšujeme. jš.

Likvidace černé skládky
V září se na obce v okolí Českých Budějovic obrátila sl. Erika Miertušová s kolegyněmi ze sdružení Krajinská - místo nových možností, s
nabídkou, že by společně se skauty chtěli vyčistit nějakou skládku v katastru obce. Jak jsem se později dozvěděl, jedinou z oslovených obcí,
která na nabídku reagovala, byla Dobrá Voda. Děvčata jsem pozval k návštěvě místa skládky - v lese nedaleko sběrného dvora v prodloužení
Sadové ulice. Kdo v cestě u bývalého lomu v byl, viděl co se tam nachází. Od odpadků z domácnosti, které tam kdosi v igelitových pytlích
pravidelně stále doplňuje, přes použité dětské pleny, starou pračku, křeslo s podložní mísou až po nepotřebný stavební a elektromateriál, sklo,
koberce atd.. Vzhledem k tomu, že se jednalo o velké množství materiálu, musel jsem na odvoz objednat velkoobjemový kontejner. V podvě domí mi však cosi říkalo, že je třeba akci pojistit, kdyby se tito brigádníci nedostavili. Proto jsem oslovil členy Sboru dobrovolných hasičů.
Studenti, skauti a hasiči nezklamali, kontejner o objemu 20 m 3 naplnili vrchovatě (hmotnost 9,76 t – cena za skládkování 11 498 Kč.). Na
výzvu hasičů o pomoc, kterou umístili ve vývěsce, nikdo z ostatních dobrovodských organizací ani jednotlivců nezareagoval. I tak se dílo podařilo a je jen na nás všech, aby prostor zůstal alespoň tak čistý, jak je nyní. Po terénních úpravách cesty do lomu v jarních měsících vyklidíme
zbytek odpadků, zatím uložený na hromadě. Fotografie z akce jsou vystavené ve výstavní síni ve dvoře v Krajinské 38 do konce listopadu.
Na náklady obce byl vyklizen i lom u hřbitova a travnatá plocha pod hřbitovem byla oplocena. Naprostá nekázeň některých obyvatel obce,
kteří si listí nebo trávu pletli se stavební ssutí, odpady ze staveb atd. a do tohoto lomu je v posledních dvou letech začali ve velkém vozit, vedla
k tomu, že jsme skládku vyklidili, urovnali a prostor oplotili. V sobotu dopoledne celý říjen měl každý možnost pod dohledem pracovníka oú
dovézt na plochu i větve určené ke spálení. Opět se tam ale někomu povedlo propašovat zásilku starých barev...V listopadu, prosinci a lednu
bude tento prostor zcela uzavřen a v únoru a březnu, tedy v předjaří, kdy se budou opět řezat stromy a keře, bude možné tam o sobotách tento
materiál odvézt Ponechte tedy řez a případné kácení stromů na únor či březen.To se při troše dobré vůle zařídit dá, nemohu nutit zaměstnance
obce, aby tam každou sobotu vykonávali dozor. Nebo si likvidaci větví zařiďte sami.
Na separovaný odpad máme kontejnery, na domovní odpad popelnice (pytle s trávou a podobně, přiložené k popelnicím firma neodváží!) a
navíc ještě sběrný dvůr. Nikdo se nemůže vymlouvat nato, že nemá odpad (kromě stavební suti, kterou můžete sami odvézt do Růžova u Le denic nebo do Jivna) kam odložit. Všímejte si těch, kteří si neváží toho, že žijí v pěkném prostředí. O tom jak se mají chovat, je pak přesvědčí
už jen finanční postih. Obec má pro takovou represi možnosti, to že jsme je zatím nevyužívali a řešili vše domluvou, ať si nikdo nevysvětluje
jako slabost. Totéž se týká nepovoleného kácení stromů v lese, na které mě občané stále častěji upozorňují. Dotazoval jsem se dvou hajných,
kteří mají náš katastr na starosti. Ani jeden žádné povolení ke kácení nevydal. Proto neváhejte po takovém zjištění upozornit Policii ČR, která
situaci bude řešit. jš.

Naposledy na téma septiky!
Již dvakrát jsme v minulosti upozornili na § 18 odst.4 zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích. Ten říká,
že v případě, že je kanalizace v obci ukončena čistírnou odpadních vod (a to je i náš případ, přestože mezičlánkem je
město České Budějovice), není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy. Přesto
jsou ještě na Dobré Vodě majitelé domů, kteří tento zákaz porušují. To se týká zejména (při rekonstrukci koryta potoka objevených) výpustí ze septiků do dobrovodského potoka! Začne-li se touto záležitostí zabývat Odbor životního prostředí
Magistrátu města České Budějovice, čeká majitele velmi citelná pokuta, která nejde do pokladny obce. To ať si nikdo ne vykládá jako pouhé strašení!

Zájemcům o Lázeňskou léčbu.
Několik let obec zajišťovala obyvatelům, důchodcům z Dobré Vody dovoz do lázní v Třeboni. V roce 2006 se přihlášení
zájemci z nejrůznějších důvodů postupně odhlašovali a tak jsme tři týdny do Třeboně vozili pouze čtyři lidi. Proto jsme v
letošním roce tuto službu pro seniory zrušili a do lázní se nejezdilo. Pokud se pro příští rok najde osm zájemců o lázeň skou léčbu v Třeboni, aby auto bylo vytížené a domluví se s lékařem včas, že na lázně mají nárok a návrh na lázně jim lé kař v únoru skutečně napíše, obnovíme tyto jízdy. Po domluvě s lékařem tedy zajděte nebo zatelefonujte na obecní úřad a
zanechte svou adresu. Předpokládaný termín je duben-květen. Současně se omlouvám, že tradiční setkání zastupitelů a
seniorů obce se letos nekoná, protože objekt Emauze je uzavřen a jiné, vhodné prostory nejsou. jš.
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Pozvánka na rozsvícení vánočních stromů.
Vánoce se opět blíží. Abyste měli možnost dobře nasát vánoční atmosféru, zvou vás zastupitelé obce na Dobrovodské
hlaholení. O co se jedná? V sobotu 1. prosince od 15.45 hodin vystoupí v kostele dětský pěvecký sbor Canzonetta a
Komorní sbor Canzonetty při ZŠ a ZUŠ Bezdrevská ul. Tento sbor nezpívá na Dobré Vodě poprvé a ti, kdož jste o něm
ještě neslyšeli a nebo ho neslyšeli zpívat, určitě přijďte. Sbor soutěžil na přelomu dubna a května 2006 i na mezinárodním
sborovém festivalu mládeže v belgickém Neerpeltu. Festivalu se zúčastnilo kolem stovky dětských a mládežnických sborů
z 22 zemí celého světa. V silné konkurenci získala Canzonetta ve své kategorii mezi 44 sbory pod vedením sbormistrů
Anny Knotkové a Petry Nové za klavírního doprovodu Aleny Špatné umístění ve zlatém pásmu s pochvalou (cum lade)
spolu s dalšími pěti evropskými sbory.
Neobvyklý čas začátku koncertu vánočních písní a koled byl zvolen záměrně. Po jeho skončení, tedy zhruba za hodinu
bude venku již dostatečná tma na to, abychom společně slavnostně rozsvítili Vánoční strom. Ale co jeden, dokonce
stromy dva. Ten menší spolu s již tradiční vánoční světelnou výzdobou
se rozzáří už podruhé u areálu mateřské školy. K tomu si určitě rádi vyslechnete zvonění tří nových, dobrovodských zvonů. Srdečně zvou zastupitelé obce!

Kalendář 2008 s historickými fotografiemi obce
je ještě v prodeji na obecním úřadu.
Zastupitelé obce se rozhodli vydat kalendář s motivy obce. Jedná
se o nástěnný kalendář formátu A3. Fotografie, které jsou tam zveřejněny, jistě hlavně ty mladší, překvapí. K dostání je i jako vánoční
dárek na obecním úřadu. Cena 100 Kč.

Zimní údržba silnic.
Prosím všechny obyvatele obce, aby vozidla, která dlouhodobě
neužívají, odstranili z veřejných komunikací. Vozidla, která běžně
užíváte, parkujte, prosím, v denních i nočních hodinách na vlastním
pozemku tak, aby nebránila zimní údržbě komunikací. Děkuji za porozumění. J. Šabatka, starosta obce.
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