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PO PĚTI MĚSÍCÍCH... Od voleb do obecního zastupitelstva a volby starosty uběhlo pět měsíců. To je doba,
která se dá bilancovat a protože považuji za nutné, aby komunikace mezi obecním úřadem a obyvateli byla dobrá,
chci vám vždy po určité době dát na vědomí, co se podařilo i nepodařilo udělat.
Protože vznikla řada nových úřadů, které stále častěji při své činnosti využívají elektronickou poštu, bylo nutné
jako první krok vyměnit počítače na obecním úřadu a propojit je do sítě. Máme možnost vyplňovat do
elektronických formulářů např. statistické výkazy, kterých není málo, rozesílat dopisy a přijímat zprávy. Současně
byl nainstalován program pro spojení s bankou. Ten nám umožňuje nejen kontrolovat stav účtu, ale i zadávat
příkazy k platbám, pořizovat výpisy a podobně, aniž by úřednice musela putovat do banky osobně. Protože jsme
potřebovali denní výpisy z účtů, někde i výpisy při každém pohybu účtu, nebyla to služba levná. Jeden takový
výpis stál 12 Kč, dnes si jej můžeme pořídit za 1, 90Kč kdykoliv potřebujeme. Také měsíční paušál je levnější.
Investice do počítačů byla nutná a postupně se bude vracet.
Dlouhodobým problémem je základní škola. Tzv. delimitačním protokolem se v roce 1993 město České Budějovice
zavázalo k vypořádání s majiteli pozemků, zabraných k výstavbě školy. V minulých letech byla vypořádána a
předána obci pouze jejich část, ostatní závazky byly zpochybněny. Odkoupili jsme tedy nyní významnou plochu od
dvou majitelů. Významnou nejen velikostí, ale i proto, že její nevlastnění bránilo např. ve výstavbě
vyprojektovaného školního hřiště. Pozemek přímo pod budovou školy bude vypořádán státní institucí v dohledné
době a tím se historie převodu pozemků u školy po mnoha letech uzavře. U budov s určitou hranicí spotřeby tepla
je nutné do konce letošního roku provést tzv. energetický audit. Po dohodě s auditorem a konzultací s Energycentrem podnikáme kroky, které povedou k úsporám tepla. Za plyn spálený v kotelně školy bylo jen v roce 2002
fakturováno téměř 550 tisíc korun! Při vyhodnocené účinnosti stávajících kotlů do 70% a účinnosti požadované u
kotlů těchto výkonů podle předpisu, která má být nad 85%, není pochyb o tom, že ještě letos musíme přistoupit k
jejich výměně. Také okna o rozměrech 2x2m, kterých je jen na WC a schodišti celkem dvanáct, svědčí o tom, že v
době, kdy škola byla projektována a stavěna, energie „nic“ nestála. Zachovat je v dnešní době a ignorovat úniky
tepla však není možné zejména proto, že cena plynu neustále roste (v dubnu o 8%). Další fází by mělo být zateplení
střechy a osazení krovem s taškami jako na sousední tělocvičně. Podle stavu financí s ní pravděpodobně také
začneme v době letních prázdnin. Střecha je totiž další velkou příčinou úniku tepla. Museli jsme přistoupit i k
rekonstrukci nového kurtu postaveného loni u školy, protože byl založen na betonové zádlažbě. Díky
nepropustnosti dlažby a neúčinnosti drenáže se stalo jeho okolí bažinou. Současně bude kurt oplocen, aby se dal
řádně využívat k míčovým hrám a pro každý míček nebylo nutné daleko běhat. Obyvatele v sousedství školy však
znovu rozhodně žádám, aby do prostoru školy nevypouštěli slepice, které prostor znečišťují a navíc je to v rozporu
s platnou obecní vyhláškou i hygienickými předpisy! Totéž se týká psů!
Zeď dobrovodského hřbitova už delší dobu nebyla v dobrém stavu a loňské lijáky jí rovněž neprospěly. Chystali
jsme její opravu. Příroda však byla rychlejší a v noci z 1. na 2. března se zeď zřítila. Protože oprava byla zahrnuta v
rozpočtu a měl jsem připravenu cenovou nabídku na její opravu, mohli jsme s ní téměř okamžitě začít. Dnes je zeď
již hotová a opět podle stavu finančních prostředků s opravou další části, zejména krytinových tašek, budeme v
budoucnu pokračovat. Na druhou stranu je však třeba říci, že zeď nemůže být oporou pro záhlaví pomníků a je
třeba časem posunout je v případech, kde pomník doslova leží na zdi.
Zamokřená zem vyvolala i nutnost rekonstrukce drenáží na fotbalovém hřišti a pokud bychom ji neprovedli, mohlo
se tam ještě dnes hrát nanejvýš vodní pólo. Mrzí mě však, že někteří činovníci SK stále nechtějí pochopit, že
provoz klubovny musí skončit ve 22 hodin a jen zcela vyjímečně později. Neustálým rušením nočního klidu
vyvolávají oprávněné stížnosti sousedů. Chtít podporu obce a naopak terorizovat sousedy řevem opilců, kteří běžně
jezdí za alkoholem i auty a vystavovat obec finanční pokutě a chodce úrazu od nezodpovědného řidiče, rozbitým
sklem v okolí, to nejde dohromady. Zatím jsem tedy smlouvu o nájmu klubovny vypověděl a je jen na nich, zda si
uvědomí během výpovědní lhůty, která končí 31. května, že 22 hodina je hodinou zavírací. O tom, že skutečný
sport všichni zastupitelé i já hodláme podporovat, však nikdo pochybovat nemusí.
Chystáme ke kolaudaci i koupaliště. I tam jsem po deštivých zkušenostech nechal položit drenáže. Dosud nemáme
vyřešenou personální otázku (plavčík, správce areálu) a zbývá dořešit stavební stav a vzhled kamenných zídek,
které rozhodně areál nezdobí a jsou i nebezpečné.
Na červnovém veřejném zasedání bychom vám rádi předvedli, jak různí architekti přistoupili k řešení areálu
„vozovek.“ S vozovkami souvisí i adaptace bytu v budově mateřské školy pro manžele Hájkovi, kam se z vozovek
dočasně přestěhují. Odstěhuje se odtud i knihovna, rovněž do mateřské školy. Během června začneme se stavbou
moštárny tak, aby do zahájení sezóny byla v provozu.
Od května se na třech místech v obci znovu objeví kontejnery na separovaný odpad - sklo, plasty, papír. Velmi se

přimlouvám za to, aby se do kontejneru na PET lahve dávaly skutečně pouze PET lahve pokud možno sešlápnuté a
opět zašroubované a nikoliv folie, v papíru se nesmí objevovat krabice od mléka nebo džusů poněvadž obsahují
plasty a hliníkové folie, sklo pak bez kovových uzávěrů lahví. Naučíme-li se toto využívat a nikoliv zneužívat,
počet míst s kontejnery rozšíříme. V opačném případě po třech měsících zkušebního pronájmu opět skončíme.
Možná, že někdo zaznamenal i rozsáhlý úklid obce a sadové úpravy. Částečně na tyto práce využíváme lidi určené
na vykonávání tzv. veřejně prospěšných prací, které neplatíme, částečně odbornou zahradnickou firmu, kterou
naopak platíme. Myslím si však, že výsledek je už vidět a chceme-li se vydávat za lázeňsko-rekreační oblast,
musíme v těchto pracích systematicky pokračovat. Zásahy v příštích letech, např. na keřích, nebudou tak hluboké a
tedy i díky možnému použití mechanizace levnější. Opakovaně jsem musel vysvětlovat poměrně necitlivý řez
břízek u potoka před restaurací U Šopu. Není to naše práce, firmu obec neobjednala. Jak jsem však byl informován,
jedná se o odborně provedený řez, který však měl být proveden o několik let dříve a hlavně řezná plocha měla být
ošetřena. Břízy nezahynou, naopak založí v těchto místech korunku. Časem však stejně bude nutno jejich počet
redukovat, jsou vysázeny hustě. Výhrady jsem slyšel i k poraženým topolům. Pokud si však prohlédnete stav
pařezu topolu, který jsme zde ponechali pár dnů jako důkaz, uvidíte jak málo stačilo, aby mu prudký vítr „pomohl“
dolů...V návaznosti na úklid obce bych však chtěl požádat učitele a rodiče dětí o cílenou výchovu ke vztahu k
přírodě. Dostanou-li děti ve škole po obědě pomeranč, jsou kůry „nastlány“ od školy všemi směry. Totéž se, byť v
menší míře, týká i jogurtů. A možná by to dětem čas od času stačilo vysvětlit.
Snad do konce měsíce nám počasí dovolí dokončit práce ve Stříbrné ulici. To není projektově povedená stavba.
Pokusili jsme se zachránit co se dalo, bohužel ne ke spokojenosti všech. Snad vlastní provoz ukáže, že situace je
lepší, než se někomu nyní může zdát.
Co se zatím vůbec nepodařilo zajistit, to jsou kominické práce. Kominíci zájem o práci na Dobré Vodě prostě
nemají. Zkusil jsem tedy „sáhnout dále od Budějovic. Akce by snad měla proběhnout v první polovině května,
datum dohodnu, sledujte úřední desky u zastávek. Nejde však zajistit termín v sobotu, musí to být všední den.
K dopravní situaci Na Barborce
Na veřejném zasedání v únoru se hovořilo i na toto téma. Členové dopravní komise podali návrhy k řešení situace,
ke kterému by se mohlo dále diskutovat. Ulice směřující na Starou Pohůrku a na Srubec mají 2 přivaděče: ul.
Srubeckou a Na Barborce. Druhá zmíněná je ale prakticky využívána výhradně pro obousměrný provoz, a proto se
v ní kumuluje celá doprava z ulic vedoucích na Srubec, ale i z ulic ve směru od Staré Pohůrky a sbírajících většinu
dopravy ze zahrádkářských kolonií a nové Zlaté ulice (ač s podivem, když bližší a hlavně jednodušší je to určitě
přes část St. Pohůrky a pak ulicí Na Vyhlídce na Lázeňskou ).V ulici Na Barborce, kde silnice nedosahuje
parametrů obousměrné komunikace, jsou problémy s projetím, protože není kam uhnout a pak ten rozumnější buď
musí couvat, nebo se oba složitě vyhýbají přes obrubník. Dalším faktorem hovořícím proti obousměrnému
provozu je absence chodníku, který by umožnil chodcům bezpečnější provoz po komunikaci. Chodí tudy všichni
obyvatelé této oblasti na MHD, do školy, či maminky s kočárky a dětmi do školky. Bohužel většina řidičů ve
snaze projet tuto oblast co nejdřív jedou tak bezohledně, že je pro ostatní tudy jít či jet nejen nepříjemné, ale někdy
i nebezpečné !“
Návrh řešení
Možnost rozšíření ulice Na Barborce není reálná, proto zbývá vyřešení jednosměrným provozem s tím, že by byly
použity dvě ulice jako příjezd a výjezd. Pouze v začátku ulice Na Barborce je navrhován její obousměrný provoz
v jejím rovném úseku a od části, kdy se lomí a stoupá už řešení jednosměrným provozem dle dvou variant. Další
možností je případné rozšíření začátku ulice Srubecká (od konečné MHD po první „Y“ křižovatku ) ze stejného
důvodu odlehčení jednosměrných ulic, aby veškerý provoz z částí bližších k výjezdu na „ konečnou MHD“ mohl
být realizován obousměrně. To ale bez nákladného rozšíření nejde, protože komunikace je příliš úzká. Varianta A –
jednosměrný provoz ( příjezd ) ulicí Srubeckou od točny MHD a jejím pokračováním jednosměrně vpravo na
křižovatku se Srubeckou ul., dále vpravo jednosměrně ke křižovatce k ulici Na Barborce a jednosměrně pak dolů
až po konec zalomení u garáže, kde by začínal rovný obousměrný úsek. Ten by však využívali pouze lidé bydlící v
tomto úseku. Jako celek by toto řešení mělo efekt poloviny velkého kruhového objezdu.
Varianta B –první část ul. Na Barborce obousměrná do konce jejího rovného úseku ke garáži a jednosměrný
provoz (příjezd ) dále nahoru ulicí Na Barborce od zalomení ulice po první křižovatku a pak opačně, než varianta
A. Opět i zde by toto řešení mělo efekt poloviny velkého kruhového objezdu. Výhodou varianty A je
bezproblémový příjezd i v zimních měsících ( tím, že odpadá první nejprudší část v úseku Na Barborce, která
pokud není odhrnuta a posypána, je prakticky nesjízdná ). Nevýhodou je delší příjezd od ČB. Výhodou varianty B
je snad pouze rychlejší příjezd od ČB.
Kvalita vody U kapličky a v prameníku u Hradských.

Název vyšetření

biologický a mikrobiologický rozbor
Enterokoky
Escherichia coli
mrtvé organismy
Psychrofilní bakt.
živé organismy
chemický a fyzikální rozbor
amonné ionty
barva
bor
chloridy-iont.chromatografie
chuť
dusičnany-iont.chromatografie
dusitany-iont.chromatografie
fluoridy-iont. chromatografie
pach
reakce vody (pH)
sírany-iont.chromatografie
součet poměrů dusitanů a dusičnanů
TOC
vápník a hořčík
vodivost
zákal
železo
chemický rozbor – analýza kovů
antimon
arsen
berylium
chrom AAS ETA
kadmium AAS ETA
mangan
měď AAS ETA
nikl AAS ETA
olovo AAS ETA
rtuť
selen AAS ETA
sodík

Jednotky

KTJ/100 ml
KTJ/100 ml
jedinci/ml
KTJ/1 ml
jedinci/ml

Výsledek vyšetření
pramen kaplička

Výsledek vyšetření
pramen u obchodu

1
0
0
20
0

2
0
0
5
0

mg/l
mmol/l
mS/m
ZF
mg/l

< 0,10
2
< 0,1
33
přijatelná
23
< 0,05
0.18
1
7.7
60
0.48
1
3.4
61
< 0,5
< 0,02

< 0,10
2
< 0,1
20
přijatelná
30
< 0,05
0.26
1
7.8
76
0.62
0.6
2.7
56
< 0,5
< 0,02

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg{l
mg/l
mg/l
mg/l

< 0,0005
< 0,001
0.00002
0.0002
< 0,00010
0.005
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,0002
< 0,001
9

< 0,0005
0.004
< 0,00002
0.004
< 0.00010
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.0002
0.001
5

mg/l
mg/l Pt
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
stupeň
mg/l

Odběr vody byl proveden dne 25. března. Laboratoř doporučila, aby kontrola byla opakována pro výskyt
enterokoku a zjistilo se, zda byl náhodný nebo nikoliv. Ten jediný způsobuje, že vodu nelze považovat za pitnou
podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 376/2000 ze dne 9. září 2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou
vodu, rozsah a četnost její kontroly. Podle dostupných informací se zde však tento patogen vyskytoval i v
minulosti. V ostatních parametrech lze vodu považovat za kvalitní. Upozorňuji, že zkouška se dělá pouze pro
orientaci obyvatel, zaručuje hodnoty v den odběru a vodu pije každý na své riziko. JŠ.
Řadu let byly enterokoky považovány za neškodné komenzály. Obecně je tomu skutečně tak, neboť tyto mikroby
nedisponují potentními virulentními faktory ve srovnání s jinými grampozitivními patogeny (patogenní streptokoky,
S. aureus, L. monocytogenes). Tento názor se však mění pro narůstající úlohu enterokoků v nosokomiálních
infekcích, zvláště pod selekčním tlakem antibiotik. Aby mohly enterokoky vyvolat infekci, musí mít schopnost
kolonizovat tkáně hostitelského organismu, musí odolat specifickým a nespecifickým obranným mechanismům
hostitele a produkovat patologické změny. Předpokládá se, že enterokoky jsou schopné kolonizovat
gastrointestinální trakt, neboť jsou normálními obyvateli lidského střeva a enterokokové infekce pocházejí
z gastrointestinálního nebo genitourinárního traktu.(zpráva z internetu)

Veřejné zasedání zastupitelů obce se koná dne 24. dubna od 18, 30 hod. v jídelně základní školy. Základním
bodem programu je schválení prodeje majetku obce. Jedná se o odprodej jedné poloviny Střední integrované školy

v Suchém Vrbném, která byla výrokem soudu přiřčena obci Dobrá Voda jako historický majetek. Zastupitelé její
prodej schválili na veřejném zasedání již v září r. 2000. Protože však nebyl nalezen doklad o tom, že úmysl byl
zveřejněn na úřední desce, musíme tuto proceduru zopakovat. Schvalovat se bude i Řád veřejného pohřebiště. Své
náměty můžete sdělit k provozu plovárny, kde bychom měli začít v červnu. Kromě připomínek a návrhů občanů
pro další práci je zde i možnost prohlídky budovy školy a vysvětlení postupů stavebních změn. Další program bude
zveřejněn včas na úřední desce.
Poděkování neznámému nálezci.
Dne 14. března jsem jela v 6:16 hodin autobusem číslo 9 z Dobré Vody. Vystupovala jsem na zastávce Vrbenská a
během této cesty jsem ztratila peněženku se všemi doklady. Byla jsem zoufalá. Ale ještě ten den mi peněženku i s
doklady donesl na adresu trvalého bydliště poctivý nálezce. Bohužel nezanechal na sebe žádný kontakt . Jen
prozradil, že je z Dobré Vody. Proto jsem se rozhodla neznámému nálezci poděkovat alespoň touto cestou, když
nemohu vyjádřit svou vděčnost osobně.
Z celého srdce Vám mnohokrát děkuji. Ušetřil jste mi mnoho času a peněz při vyřizování všech nových dokladů. S
pozdravem Lucie Bendíková.
Kulturní programy v následujícím období:
VELIKONOČNÍ POUŤ 19 – 21. dubna
17. 4. Zelený čtvrtek:
Mše na památku Poslední večeře Páně – 18, 30 hod.
18. 4. Velký pátek:
Památka Umučení Páně - 18, 30 hod.
19. 4. Bílá sobota
Vigilie Zmrtvýchvstání Páně – 21, 00 hod.
20. 4. Boží hod velikonoční Slavnostní mše – 10, 30 hod.
21. 4. Velikonoční pondělí Slavnostní mše – 10, 30 hod.
Velikonoční koncert, Collegium Musicum Budvicense, diriguje Karel Fráňa 18, 30
hod.
27. 4. Neděle
Velikonoční koncert, Komorní pěvecký sbor, diriguje Oldřich Turek 18, 00 hod.
1. 6. Neděle
Mše provázená chrámovým sborem z Radomyšle - 10, 30 hod.
Koncert duchovní hudby, Chrámový sbor z Radomyšle - 17, 00 hod.
Při velikonočních bohoslužbách ve čtvrtek, pátek, sobotu a v pondělí bude účinkovat dobrovodský chrámový sbor.
V neděli v 10,30 na Boží hod doprovodí mši sv. studenti a absolventi českobudějovické konservatoře s repertoárem
Velikonoční muziky Adama Michny z Otradovic.
Velikonoční program v pivním stanu:
20. 4. Neděle od 14 hodin hraje Šumavanka kapelníka Václava Rožbouda.
21. 4. Pondělí od 14 hodin hraje Muzika pana Šustra.
Po oba dny se čepuje Budvar 10°, 12°, limo, káva, čaj. K jídlu budou klobásy, guláš. Provoz od 10 hodin do tmy.
11. 5. Neděle v 17. hodin Den matek – Poděkování maminkám od dětí mateřské a základní školy spolu s
vystoupením žáků hudební školy manželů Špatných v základní škole.
Nová videokazeta.
Na cestě hezkými místy okolo Budějovic vás budou provázet svými písničkami Budvarka, Šumavanka, Samsonka,
Budvar Quintet, Veselá muzika a Šumavská osma. Uvidíte celé budějovicko z ptačí perspektivy a řadu
pamětihodností v mnoha vsích, o kterých jste možná dodnes nevěděli. Kazetu s 1, 5 hodinovým záznamem, která
vás určitě nezklame si můžete za 300 Kč koupit na obecním úřadu.
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