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Nová podoba Dobrovodského zpravodaje

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Milí čtenáři, připravili jsme pro Vás novou podobu Dobrovodského zpravodaje a upravili jednotlivé stránky tak, aby byl pro Vás přehledný. Vždy na první stránce
si budete moci přečíst úvodník pod titulkem Slovo starosty, který v tomto prvním, upraveném vydání výjimečně nahradí rozhovor s nově zvoleným starostou obce
Dobrá Voda, panem Petrem Štikou. Podobným způsobem se čtenářům postupně představí všichni stávající zastupitelé obce.

Co Vás vedlo k tomu objevit se
na kandidátce, jít do voleb?

Musím se přiznat, že na kandidátce do voleb jsem
se neobjevil pouze svým přičiněním. Před pár lety
jsem byl osloven několika lidmi z Dobré Vody,
zda bych mohl uvažovat o možné kandidatuře
a zapojení se do užšího vedení obce. Vždy jsem
chtěl být pro naši obec prospěšný. Ta myšlenka
ve mě začala více a více hlodat, až z toho vznikla
spolupráce s úžasným týmem z TOP09 vedeným
Milanem Přecechtělem. To, že jsem do voleb šel
jako lídr strany, je také zásluha mých kolegů, kteří
mi důvěřovali a plně mě podporovali. Velice si
této podpory vážím a děkuji všem.

Jaký máte vztah k Dobré Vodě? Je něco,
co Vás na naší obci skutečně těší?

Na Dobré Vodě žiji celý svůj život, tedy 34 let.
Mám zde rodinu a velice se nám tu líbí. To by
mohla potvrdit i má žena, která je původem
z Ukrajiny, procestovala kus Evropy, až zakotvila
zde, v naší malé obci, a je tu spokojená. Máme tu
klid, blízko přírodu na vycházky a máme zde dostupnou poměrně bohatou občanskou vybavenost.
Obec není zadlužená, naopak je bohatá. To jsou
věci, které mne těší a mám z nich radost. Na druhou stranu mě dokáže rozladit, když si lidé stěžují
na něco, co lze v klidu vyřešit. Asi si nedostatečně uvědomujeme, v jakém pohodlí žijeme – teče
nám voda, svítí světlo, bydlíme v teple…

Co byste naopak rád vylepšil
nebo změnil?

starosty můj elán trochu opadl a nápady, které
mám nebo bych mohl mít, musí jít stranou a třeba
na ně přijde řada v dalších letech. Nyní se snažím
pobrat veškeré informace, které se na mě ze všech
stran hrnou. Není to jednoduché, ale rozhodně to
nevzdám.

Jste mladý starosta s elánem a nápady.
Je nějaký projekt, který byste rád během
své funkce dovedl do konečné podoby?

Co byste obci a jejím obyvatelům
na závěr rozhovoru popřál?

Věcí na vylepšení, popřípadě změnu, je jistě několik. V prvé řadě jde o dopravní situaci v naší
obci. Zejména parkování je palčivým problémem,
ale to se týká snad všech míst v naší zemi. Dále
neustále se zvětšující provoz, nové a nové zástavby a podobně.
Kromě těchto materiálních problémů mne taky
mrzí, že si lidé přestávají mezi sebou rozumět,
každý si jde hlavně za svým a moc se neohlíží
na ostatní. Žijeme v hektické době a bohužel se
to na nás projevuje v mnohdy negativním postoji
k životu. Rád bych tedy změnil ten pohled lidí
na svět, aby mysleli více na druhé a zase si pomáhali, jako tomu třeba bylo dřív. Pravděpodobně
se mi to nepodaří, ale někde začít musíme. Každá
změna je o lidech, o nás.

Jak jsem již naznačil, mým hlavním úkolem je narovnat komunikaci mezi lidmi. Abychom si více
rozuměli, dokázali se lépe domluvit a neztěžovali
si práci. Konkrétní projekt v hlavě nemám, je zde
spousta rozdělané práce, kterou v prvé řadě musíme dokončit, ať už jde o rekonstrukce komunikací, správu budov, mít čistou a uklizenou obec...
Abych pravdu řekl, za ty dva měsíce ve funkci

Máme začátek roku 2019, chtěl bych tedy touto
cestou popřát všem obyvatelům naší obce především pevné zdraví, pohodu a spokojenost v novém roce. Zároveň bych chtěl všechny poprosit
o shovívavost a trpělivost při řešení vzniklých
problémů v naší obci. Snahou všech pracovníků
a zastupitelů obce je udržitelnost stávajícího blahobytu a pokud okolnosti dovolí, i další rozkvět
obce Dobrá Voda u Českých Budějovic.

ÚNOR 2019
číslo 96
zdarma

B u d ě j o v i c
Kromě dvou výborů, které jsou obcí zřizovány povinně podle zákona o obcích, tj. výbory kontrolní a finanční, může obec zřídit
jako poradní orgány starosty i další výbory
(dříve komise). Zastupitelstvo naší obce takto zřídilo dva výbory, a sice kulturní a stavební výbor. Ten vznikl zejména proto, aby
byla dodržena kontinuita se stavbami realizovanými v minulých letech a aby starostovi připravovali podklady pro další plánování
odborně zdatní lidé. Členy stavebního výboru
proto jsou Ing. Josef Šťastný a Josef Sobíšek,
kteří mají být konzultanty v oboru elektro
včetně veřejného osvětlení, Ing. Petr Mičan
a JUDr. Milan Čoudek, v jejich kompetenci
bude veškerá činnost stavebního charakteru,
a bývalý starosta Mgr. Jiří Šabatka, který je
nejvíce seznámen se stavební činností v minulosti a s předpokládanou logickou návazností. Hlavním podkladem pro jejich činnost
zůstává územní plán obce a strategický plán
obce.
Strategický plán obce, schválený v minulém roce a zveřejněný na webu obce, vyvolal
z důvodu některých v něm uvedených akcí
úsměvy na tváři některých obyvatel, pravdou
však zůstává, že bez existence této listiny už
nelze v některých případech žádat o dotace
na příslušných ministerstvech. Činnost výboru bude důležitá i pro přípravu rozpočtů obce
v následujících letech i rozpočtového výhledu
pro další léta. V současnosti je největší překážkou výstavby platný stavební zákon. Jeho
změny nevedly k jeho zlepšení, hlavně zrychlení procesu povolování staveb. Jako příklad
uvedu hotový projekt chodníku U Rybníka,
kde byl projektant po zadání hotov s projektovými pracemi během měsíce a 5. září 2018
projekt doručil k vyjádření na odbor územního plánu Magistrátu města České Budějovice, kde leží dodnes. Potom bude následovat
proces vydávání stavebního povolení, kde
jeho délku rovněž lze jen těžko odhadnout,
a výběrové řízení na zhotovitele stavby. Bez
téměř přesného určení požadovaného termínu výstavby je těžké výběrové řízení vypsat. Po předchozích zkušenostech se zdá,
že se v roce 2019 budeme muset soustředit
zejména na projektovou přípravu a vyřízení
potřebných povolení a teprve v roce následujícím stavby v plné míře realizovat. O jejich
přípravě i realizaci vás budeme touto cestou
pravidelně informovat. 
J. Šabatka,
předseda stavebního výboru zastupitelstva

Výbory a jejich složení:

Kontrolní výbor
předseda Jan Čermák, členové Miroslav
Vaníček, Jan Šítal
Finanční výbor
předseda Miloslav Mach, členové Miroslav
Pavlásek, Robert Šuster
Stavební výbor
předseda Jiří Šabatka, členové Josef Šťastný,
Petr Mičan, Josef Sobíšek, Milan Čoudek
Kulturní výbor
předseda Marcel Chrástka, členové Milan
Přecechtěl, Petra Miková
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Siréna
na obecním úřadě

Určitě jste zaznamenali, že v naší obci často houká siréna umístěná na střeše obecního úřadu.
Pravidelně se ozývá každou první středu v měsíci a její zvuk je neměnný. V případech, kdy je zapotřebí svolání místní jednotky požární ochrany v rámci mimořádných událostí, dochází k vyhlášení poplachu nejenom sirénou s kolísavým tónem spouštěnou přímo operačním střediskem HZS
Jihočeského kraje, ale přijde jednotlivým členům jednotky hlasová zpráva na soukromé mobilní
telefony o tom, co se děje a že se mají dostavit na základnu. Po ukončení hovoru přijde jednotlivě
na tyto mobilní telefony SMS a na tablet ve vozidle přímo do mapy zpráva, týkající se souřadnic
místa zásahu. Následně, jakmile se dostaví potřebný počet členů jednotky na základnu, hlásí velitel jednotky Stanislav Augustin operačnímu středisku, že jednotka vyjíždí. Na místě posledního
letošního zásahu byla jednotka do 6 minut od vyhlášení. Siréna je důležitou součástí propracovaného systému, poněvadž i mobilní telefon občas odkládáme z dohledu.

Zásahy dobrovodské jednotky

V rámci letošního roku došlo k několika událostem, kdy bylo třeba povolání naší jednotky.
Jednalo se o stavbu protipovodňové hráze pro
České Budějovice, kdy nedošlo jen k samotné potřebné stavbě a taktickému cvičení vícero jednotek, kdy má každá přesně stanoveno, co dělat, ale
hlavně k vyzkoušení jízdy vozidla s právem přednostní jízdy skrz provoz v Českých Budějovicích.
Dále jednotka zasahovala za asistence PČR
u padlého stromu mimo katastr obce, dále v bytovém domě v Suchém Vrbném ve 4. patře,
u hořících vozidel v naší obci a bytovém domě
na Dobré Vodě u Českých Budějovic, kde zafungoval další důležitý preventivní prvek, který byl
na základě zákona majiteli nainstalován. Jedná
se samozřejmě o požární hlásič, který zburcoval
obyvatele daného domu a tím nejenom pomohl
ochránit majetek, ale hlavně i zachránit život,
který je nejcennější hodnotou člověka.

konkrétně v naší obci SDH Dobrá Voda, ale tyto
činnosti jsou jasně odděleny zákony.
Jednotka je tedy příspěvkovou organizací
obce, finanční prostředky na její činnost jsou
striktně odděleny v rámci účetnictví obce a kontrolovány Krajským úřadem v rámci auditu obce.
Jednotliví členové jednotky zde působí zcela
dobrovolně a na základě své svobodné vůle.
Zde je zapotřebí rovněž připomenout, že jak
velitel jednotky, tak jednotliví členové jednotky
se v rámci vzdělávacích odborných školení zdokonalují ve své činnosti a musí splňovat fyzické
a psychické schopnosti pro daný výkon činnosti.
V rámci daných vzdělávacích činností, které
zdokonalují ve svém volném čase, skládají písemné, praktické i ústní zkoušky, bez úplaty, i když
v pracovněprávním stavu k obci, a následně pomáhají obyvatelstvu.
Uvědomujeme si, že není vždy vše hned, nebo
na všechno potřebné nejsou finanční prostředky,
ale každý rok poskočíme dopředu jak ve vybavenosti, tak i ve vztahu ke kvalifikaci jednotlivých
členů.
Je lepší vybavení mít a nepotřebovat, než potřebovat a nemít.
Na závěr bych rád poděkoval všem níže uvedeným členům jednotky za jejich činnost, obětavost
a čas věnovaný naší občanské společnosti, za spolupořádání Dobrovodského hasičského školního
trojboje, který navštívilo cca 172 dětí z naší ZŠ,
a za finanční podporu SDH Dobrá Voda u Českých Budějovic.
Rád bych rovněž poděkoval touto cestou
i za podporu a pomoc HZS Jihočeského kraje,
PČR za spolupráci, zdravotnické Záchranné službě, Obecnímu úřadu a všem obyvatelům a sponzorům, kteří nás všemožně podporují.
Když bude vůle někoho z obyvatel se k nám
přidat, určitě to uvítáme a nedojde tím jen k doplnění početního stavu.

V době, kdy teploty klesají nebo již mrzne, se
setkáváme poměrně častěji se situací, kdy dochází k poškození kabeláže našich motorových vozidel. Je to způsobeno tím, že jakmile po zastavení
uvedeme vozidlo do klidového stavu, je cílem
každého zvířete si v tomto období vyhledat teplé místečko. Prostě ideální pro přečkání do rána,
ideálně se ještě v teple najíst. Zde dochází nejenom k poškození vozidla, ale i možnému zkratu
- neštěstí je tu.
Je mnoho řešení a návodů, jak se tomu bránit. Můžeme si zakoupit spreje, ty ale po nějakém
čase vyprchají, koupíme-li plašicí zařízení, mohou působit i na naše mazlíčky. Z mé zkušenosti a možná i vaší jsou dobrým sluhou například
voňavé kuličky používané do toalet nebo tableta do bazénu. Vždy ale zvažujte, kam a v jakém
obalu daný prostředek umístíte, aby nedošlo
k dalšímu poškození vozidla. Důležité je rovněž
zvolit vhodné místo, aby sání vzduchu vašeho vozidla nebralo s sebou i tyto chemické látky, které
byste ve vozidle dýchali.

Financování jednotky dobrovolných
hasičů

Jednotku zřizuje zastupitelstvo obce a velitel
je jmenován. Jedná se tedy o příspěvkovou organizaci obce zřízenou na základě zákona. Je často
spojována se spolkovou činností Sdružení hasičů,

Strojníci jednotky: Jakub Frühbauer,
Jiří Moravec (oba i v držení oprávnění práce
s motorovou pilou)
Členové jednotky: Vítězslav Kolda,
Pavel Trypes, Vlastimil Vlas, Tomáš Hanzal
Velitel JSDHO: Stanislav Augustin

text a ilustrační foto Stanislav Augustin

Mistrovství Jihočeského kraje 2019
v orientačním běhu ve sprintu
Pořadatel: Sportovní klub policie, z. s., oddíl orientačního běhu
Datum a konání: 30. března 2019
Shromaždiště: Sportovní areál SK Dobrá Voda u Českých Budějovic
Prezentace: 9:00–10:00 hod.
Start: 11:00 hod.
Přihlášky: na místě do kategorií HDR (rodiče s dětmi) nebo P (příchozí)
Startovné: 50 Kč
Půjčovné Si čipu: 40 Kč, nutné k absolvování závodu
Informace: ředitel závodu Zdeněk Blabla, tel. 603 946 589
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Vzdělávací, kulturní a sportovní akce
organizované školou
Školní rok 2018/2019 je už
za svou polovinou a my bychom
Vám rádi připomněli některé
školní akce – jednak ty, které už
proběhly, a také to, co chystáme
v následujících týdnech.
Každoročně pořádáme v době
před Vánoci tři koncerty, loňský
prosinec nebyl výjimkou. Dne
11. 12. jste mohli navštívit vánoční koncert v kostele Panny
Marie Bolestné, kde spolu s našimi sbory ze školky a školy vystoupil sbor z Hradce Králové.
Další vystoupení mladých zpěváků a hudebníků bylo ve škole
a v domově důchodců.
Letošní školní rok jsme se stali partnerskou školou Evropského centra jazykových zkoušek
(ELEC), které připravuje zájemce k mezinárodním jazykovým
zkouškám Cambridge English.
Dobrovolně mohou děti předvést svoji cizojazyčnou obratnost ve školních konverzačních
soutěžích v AJ a NJ, vlastní
tvorbu v prostoru těchto dvou
cizích jazyků si mohli žáci vyzkoušet při projektech Christmas/Weihnachten. Nejlepší práce jsme vystavili v hale školy

a první tři místa v každé kategorii byla oceněna.
V rámci volby povolání využíváme s žáky VIII. a IX. tříd různých nabídek, pravidelně navštěvujeme výstavu Vzdělání a řemeslo,
díky projektu Impuls pro kariéru
podporovanému Jihočeskou hospodářskou komorou a zaměřenému na podporu technických
oborů jezdí starší žáci na exkurze
do středních škol a do firem.
31. 1. zorganizovali žáci deváté třídy školní karneval, který je
vždy očekávanou událostí, vybírají
se nejpěknější masky a soutěží se
o drobné ceny.
Po jarních prázdninách (4. 2.
–10. 2.) připravujeme pro žáky
několik školních akcí: 13. února
od 10:00 vystoupí v tělocvičně
školy se svou bubenickou show
skupina Wild Sticks; toto vystoupení je otevřeno i pro veřejnost
po zaplacení 70,– Kč vstupného.
Během února nás čekají dvě
sportovní události, 28. 2. hostíme turnaj v miniházené pro
III.–V. třídy a v termínu 23. 2.
–1. 3. jedou žáci ze VII. třídy a zájemci z VIII. a IX. tříd na lyžařský
kurz do Železné Rudy.

Fotografie z vánočního koncertu v dobrovodském kostele

Další chystaná exkurze je kulturního zaměření: na 13. března je pro žáky z druhého stupně připravena exkurze do Prahy
s večerní návštěvou Divadla
na Vinohradech, na představení
Romeo a Julie.
V úterý 19. března Vás zveme do školy na Den otevřených
dveří a v úterý 16. 4. na tradiční
a oblíbený školní jarmark.
Na závěr bychom chtěli opět
poprosit rodiče, kteří vozí své
děti ke škole, aby raději této
cestě věnovali dvě minuty navíc
a zajeli na parkoviště k zadnímu
vchodu. Kolem 7:45 bývá prostor
před předním vstupem do školy
úplně zaplněný různě přijíždějícími a odjíždějícími auty, což
komplikuje provoz a situace není bezpečná ani pro děti. Děkujeme!
Mgr. Petra Miková
s přispěním
Mgr. Lenky Scheinpflugové,
Mgr. Miriam Kubů,
Mgr. Růženy Koubové,
Mgr. Venduly Sýkorové,
Mgr. Markéty Šedivé,
Mgr. Kateřiny Šimkové,
Mgr. Gabriely Novákové

Obecní úřad vám nabízí ke koupi
následující knihy: Mým domovem je
Dobrá Voda (250 Kč), Kostel Panny
Marie Bolestné (130 Kč) a Edwin
Schopenhauer (200 Kč) a pohledy
(malý a velký, 4 a 5 Kč).

Večery s muzikou
v hospůdce Na Hřišti
na Dobré Vodě
u Českých Budějovic
Přijďte se pobavit s přáteli
do naší hospůdky!
16. 3. 2019
rocková skupina Präsident
20. 4. 2019
rocková skupina Präsident
30. 4. 2019
duo EXTREMIA Pavel Maršík & Slaven
Janič
Každý čtvrtek se hraje Country!

V dubnu nás čeká tradiční školní jarmark (foto z roku 2016)
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když se řekne pečovatel…
Na koci roku všichni trochu bilancujeme, říkáme si, jak nám věci v roce 2018 vyšly či nevyšly, co jsme mohli nebo nemohli udělat jinak a kolik nás to stálo – emocí,
vypětí, financí či pohodlnosti. Stejně tak, my poskytovatelé sociálních služeb, bilancujeme nad tím, komu a jak jsme pomohli/mohli pomoci nebo nepomohli….
Protože.. Protože jste třeba nevěděli, s čím vším byste se na nás mohli obrátit. Protože my jsme třeba nevěděli o Vás, že naší pomoc potřebujete. Proto Vám dvěma
příběhy chceme ukázat, v čem všem bychom Vám či někomu ve Vašem okolí mohli pomoci.

Paní Maruška

Pan Pavel

Paní Maruška je spokojená paní, které zdravíčko už příliš neslouží. Bydlí v prvním patře rodinného domu se svou dcerou Zuzankou a s vnoučaty Petrem a Pavlem. Bohužel před pár dny se paní
Marušce sesmekla noha na schodech a zlomila si
ji. Jediné přání paní Marušky je být doma se svou
rodinou, v nemocnici i přes neustálou péči a návštěvy chřadne. Dcera Zuzanka chodí do práce
a vnuci do školy. Může se paní Maruška vůbec
vrátit domů?
Odpověď Vás – doufejme, potěší. Může. Paní Zuzance (dceři) jsme pomohli vyřešit dávku Ošetřovného, aby mohla s maminkou zůstat
doma. Díky Půjčovně kompenzačních pomůcek
jsme mohli dodat vybavení včetně „schodolezu“
a polohovatelné postele a především jsme díky
pečovatelské službě mohli paní Zuzanku naučit
o maminku správně pečovat a zároveň ji vystřídat, pokud potřebovala něco vyřídit nebo si
odpočinout. Po třech měsících již paní Maruška
pomalu chodí s oporou a pečovatelská služba ji
doprovází k lékaři a na rehabilitace.

Pan Pavel se narodil v Českých Budějovicích
v roce 1946 a celý život pracoval jako dělník
ve strojírenství. Oženil se, založil rodinu, postavil dům a vychoval společně s manželkou tři děti.
Nyní žije sám, manželka před lety zemřela a děti
se odstěhovaly. Pan Pavel onemocněl Parkinsonovou chorobou a s láskou postavený dům se mu
stal velkou přítěží. Na radu lékaře si pan Pavel
nasmlouval pečovatelskou službu – zprvu jen jako
dovážku obědů (jsou možné i diety) a dohled nad
braním předepsaných léků. Postupně se počáteční nedůvěra ze strany pana Pavla změnila v pozitivní přijímání a následovalo rozšíření služeb
o přípravu topiva a zatopení, pomoc s oblékáním,
doprovod k lékaři, zdravotní služby a podobně.
A hlavně – jak říká pan Pavel, je pro něj každé
ráno hezčí, když ví, že přijde někdo, kdo mu může
popřát hezký den a pomůže mu s tím, co už obtížně zvládá.

Městská charita České Budějovice
Žižkova 12 / 309, 370 01 České Budějovice
www.mchcb.cz, E-mail: info@mchcb.cz
Tel.: 387 718 208
IČ: 60072709, Číslo účtu: 7000029251/8040
Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Městská charita České Budějovice
Vám může pomoci i v mnoha jiných
oblastech.
Nabízíme:
– 		Domácí zdravotní péči
– 		Osobní asistenci (i pro děti – např.
		s poruchou autistického spektra, postižené…)
– 		Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež –
V.I.P.
– 		Služby pro osoby bez přístřeší – Dům
		sv. Pavla (kam můžete i darovat oblečení)
– 		Služby pro chronicky duševně nemocné –
Domino
– 		Terénní služby pro osoby v krizi i rodiny

Dobrovodské příběhy

Pověst o vybudování kapličky nad pramenem

Českobudějovická rodina měla slepého syna, který chodíval sám cestou proti toku potoka ven z města. Jednou zašel příliš daleko, měl žízeň, a tak našel jedno vlhčí místo, kde si rukama vyhrabal jamku. Z té jako zázrakem vytryskl pramínek vody, chlapec se napil a omyl si čerstvou vodou také obličej – a najednou viděl. Rodičům pak vyprávěl o tomto zázraku a ti z vděčnosti nechali nad léčivým pramenem vybudovat kapličku. Toto
místo brzy nato začali navštěvovat poutníci – příběhy vyprávějí, jak tu zanechávali svaté obrázky – a také nepotřebné berle. Nad kapličkou byl později v lesích vybudován jednoduchý kostelík, který v roce 1733 nahradil
barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. 
Podle knihy Mým domovem je Dobrá Voda autora Václava Vondry

pokračování příště
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