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Vážení spoluobčané!
Dovolte mi, abych upřímně poděkoval vám všem,
kteří přišli ve dnech 15. a 16. října na Dobré Vodě
v poměrně velkém počtu k volebním urnám. Za
všechny ty, kterým jste svými hlasy dali důvěru a
které jste si sami vybrali, aby pomáhali
v následujících čtyřech letech směrovat chod naší
obce. Zástupci čtyř stran, kteří sestavovali
kandidátky, neměli vždy snadnou úlohu. Mnozí
vyhlédnutí souhlas k umístění na kandidátku dlouho
zvažovali nebo prostě rovnou odmítli. Nelze se jim
divit, je to někdy práce velmi nevděčná a ubírá čas,
který by bylo možné využít jinak. I proto nebyly dvě
z kandidátek zcela zaplněny, což samo o sobě je pro
kandidující stranu a její příznivce handicapem na
samém počátku. A to ještě v rámci úspor v rozpočtu
přišel krátce před volbami se svou trochou do mlýna
pan ministr Radek John: s nesmyslným návrhem na
desetiprocentní snížení měsíčních odměn zastupitelů.
Pro vaši informaci, tato odměna v obcích přibližně
velkých jako je naše a kterých je v republice většina,
představuje částku okolo pětiset korun a je zdaněna
15% !
Vzhledem k tomu, že členové poslanecké sněmovny,
senátoři a konec konců ani vláda se dosud
neodhodlali k zásadní
změně tohoto špatného
volebního systému a vymýšlejí místo toho nejrůznější
nové formy kroužkování a křížkování, ale hlavně
z nejrůznějších důvodů odmítají nejen přímou volbu
prezidenta republiky, přímou volbu předsedů stran,
ale i přímou volbu primátora nebo starosty, stali se
opět z těchto zvolených zastupitelů volitelé starostů a
místostarostů. Volení zástupci lidu v mnoha městech a
obcích vytvořili tak roztodivné koalice, jejichž
jediným smyslem bylo udržení pozic, že na své
předvolební sliby nebo vůli většiny lidí zcela
zapomněli. Důsledkem volební „taktiky“ byla řada
stížností na průběh voleb, které řešily nebo dosud řeší
Krajské soudy. A tak někde vítězná stana nebo hnutí
dokonce vyšly na prázdno, aby přešly takzvaně do
opozice. Je toto ještě vůle obyvatel města nebo obce?
Bylo by možné se divit, kdyby v následujících
volbách byla účast lidí ještě nižší? Myslím si, že ne.

Na Dobré Vodě jsme se neuchýlili k žádným
„koaličním“ jednáním, která v mnoha městech a
obcích zcela zvrátila skutečný výsledek voleb a tak
bylo dáno najevo voličům, že je volení (nebo
„vyvolení“?) potřebují pouze do voleb samotných.
Na letošním 5. veřejném zasedání zastupitelů obce a
prvním v novém složení zastupitelstva dne 9.
listopadu zastupitelé respektovali vůli obyvatel obce,
kteří se k volbám dostavili. Funkce byly rozděleny
podle počtu mandátů, získaných jednotlivými
stranami. Zastupitelé mně zvolili již potřetí za starostu
obce (za KDU-ČSL, která získala celkem 5
mandátů – dále Stanislav Augustin, MUDr.
Miroslav Pavlásek, Emil Oborný, Stanislav
Scheinpflug), místostarostkou byla znovu zvolena
Mgr. Marta Kozáková (za TOP 09, která získala
celkem 3 mandáty – dále Miloslav Mach a Eva
Miglová). ČSSD získala 2 mandáty (JUDr. Milan
Čoudek a Ing. Josef Šťastný) a za ODS Ing. Petr
Mičan.
Za dosavadní práci v zastupitelstvu děkuji Ing. Janě
Fechtnerové-Váňové, Mgr. Petru Špatnému, Mgr. Janu
Machovi a Josefu Sobíškovi. Nováčky v zastupitelstvu
jsou tedy paní Eva Miglová, vedoucí učitelka
mateřské školy a MUDr. Miroslav Pavlásek, všichni
ostatní již zkušenost s prací zastupitele z minulých let
mají. Jsem přesvědčen, že i oni si osvojí zásadu,
kterou jsme ctili v uplynulých osmi letech, že politiku
necháme těm nahoře a o to usilovněji budeme
pracovat pro obec.
Děkuji ještě jednou za sebe vám všem, kteří mi ve
volbách do obecního zastupitelstva dali svůj hlas.
Nebylo vás málo – 734 z 1058 lidí, kteří se dostavili
k volebním urnám. (V roce 2002 to bylo 400 hlasů
od 1046 voličů, v roce 2006 hlasů 786 od 1091
voličů). Je to číslo zavazující a já slibuji, že budu i
nadále pracovat tak, abych si vaši důvěru zasloužil.
V následujících čtyřech letech nás čeká celá řada
pracovně i finančně náročných úkolů, které budou
vyžadovat velké pracovní nasazení nejen mé, ale
všech, kteří se na chodu obce podílejí.

Mgr. Jiří Šabatka, starosta obce.

OBECNÍ KNIHOVNA
Vás srdečně zve na besedu s českobudějovickým autorem PhDr. Petrem PAVLŮ o jeho připravované knize
FILMÁCI ZE ZÁMKU KNÍŽETE SCHWARZENBERGA. Koná se v úterý 23.11.2010 od 18.00 hodin v
dětském oddělení Obecní knihovny na Dobré Vodě, Lázeňská 42 /vedle pošty/. Vstup zdarma

Oficiální výsledek voleb na Dobré Vodě
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1
2
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Kandidátní listina
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1
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3
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Hlasy
abs. v %

Občanská demokratická
1 346 13,14
strana
Křesť.demokr.unie4 473 43,65
Čs.str.lid.
Česká str.sociálně
2 082 20,32
demokrat.
TOP 09

2 346 22,89
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X

Upozornění pro majitele vozidel
S blížící se zimou žádám řidiče osobních vozidel parkujících na ulicích, aby svá vozidla v maximální míře
parkovali na vlastních pozemcích. V případě, že v nočních hodinách napadne sníh, je v některých místech velmi
obtížné projet, natož provádět úklid sněhu pluhováním.
V letních měsících jsem byl opakovaně dotazován občany, co „obec“ bude dělat s tím, že Policie ČR udělila řadu
pokut za částečné parkování na chodníku nebo i mimo něj, např. v Hornické ulici. Musel jsem, bohužel,
odpovědět nic. Dle zákona totiž musí být při zaparkování vozidla u chodníku zachovány ještě dva volné jízdní
pruhy. Takových ulic je nejen na Dobré Vodě skutečně málo. V té době však zásah policie někdo opakovaně
inicioval a Policie proto zasáhnout musela. V zimě a v krajních případech, zejména u vozidel dlouhodobě
„uvedených do klidu“ na ulici a bránících úklidu sněhu, by tímto iniciátorem z naprosté nouze skutečně obec
mohla být. jš.

Aktuálně - Korunovační mše v dobrovodském kostele
V sobotu dne 20. listopadu od 19 hodin se koná v kostele koncert duchovní hudby. Jedná se o
mimořádně významný kulturní počin na Dobré Vodě. Účinkují sólisté, sbor a orchestr opery
Jihočeského divadla, diriguje Martin Peschik, sbormistr Josef Sychra. Na programu jsou skladby
Wolfganga Amadea Mozarta Moteto Exsulsate, jubilate pro soprán a orchestr, KV 165 a Missa brevis C
Dur „Korunovační“, KV 317. Spolupořadatelem koncertu je obec Dobrá Voda u Českých Budějovic.

IV. dobrovodské hlaholení
Další kulturní akcí je již tradiční adventní koncert pěveckého sboru Canzonetta a Komorního sboru Canzonetty
při ZŠ a ZUŠ Bezdrevská ul. Ten se koná o týden později, v neděli dne 28. listopadu od 16 hodin . Po
skončení koncertu bude rozsvícen vánoční strom u kostela i u mateřské školy. Vánoční atmosféru se vám pokusí
navodit i dobrovodští hasiči se svým „čajem dobrovodských požárníků“ a pečivem. Případný dobrovolný
finanční příspěvek bude použit pro další práci s dětmi (drakiáda, plavidla).

Domov důchodců se představuje
Vážení,
jsem velice ráda, že starosta Vaší obce projevil zájem o publikování informací o Domově důchodců
v Dobré Vodě a to prostřednictvím tohoto obecního časopisu. Krátce bych Vás chtěla seznámit s tím, co
se za mého působení v tomto zařízení uskutečnilo nového a co se plánuje.
Nastoupila jsem na Domov důchodců v Dobré Vodě v červenci roku 2009. Po krátkém seznámení
s technickým stavem budov a zařízení jsem po dohodě se zřizovatelem, kterým je Krajský úřad
Jihočeského kraje, začala pracovat na studii pro komplexní rekonstrukci tohoto zařízení pro seniory.
S tím probíhaly i práce na zaměření pozemků a stávajícího stavu budov, neboť žádné aktuální zaměření
domov neměl. Toto zařízení bylo uvedeno do provozu v roce 1963 a hlavně v obytných částech nedošlo
do této doby k větším úpravám. Klientům chybí vlastní sociální zařízení, koupelny vybavené dle
požadavků dnešní doby, bezbariérové přístupy na balkóny, prostory pro různé pracovní terapie,
relaxační prostory apod. Všechny technické rozvody (kanalizace, voda, el. energie) jsou původní z roku
1963 a jsou v havarijním stavu. Ale i zaměstnancům zde chybí důstojné zázemí pro šatny a sprchy.
Všechny tyto aspekty byly zahrnuty do zpracování studie a projektu. V současné době je zpracovaná
projektová dokumentace pro zadání stavby a stavební povolení a je před námi výběrové řízení na
generálního dodavatele stavby. Předpokládané náklady na tuto akci byly studií odhadnuty na cca 110
milionů Kč, ale zpracování podrobnější projektové dokumentace a rozpočtů signalizuje částku větší.
V těchto dnech jsou vedena z naší strany jednání se zřizovatelem o zvýšení částky pro rekonstrukci.
Celá akce bude hrazena z rozpočtu Krajského úřadu. Z našich prostředků budou hrazeny projektové
práce. Stavba by měla začít v roce 2011 a měla by být ukončena v roce 2012.
Další akcí pro příští rok bude vybudování parkoviště pro zaměstnance a návštěvy, kteří za našimi
klienty jezdí. Všichni obyvatelé Dobré Vody dobře znají potíže s parkováním v okolí našeho zařízení.
Řešením je vybudování parkovacích ploch na našem pozemku a to v prostorách kopce ke koupališti.
Parkoviště bude dvouúrovňové, kdy vjezd pro zaměstnance bude horními vraty na náš pozemek a ze
silnice vjezd pro návštěvy. Současně s tím zde bude vybudován i chodník pro pěší. Náklady na tuto
akci budou cca 4 mil. Kč a to z rozpočtu Krajského úřadu i našeho.
V současné době probíhá rekonstrukce 400 m oplocení, které bylo většinou původní. Je to práce
v náročném terénu a její náklady jsou cca 600 tis Kč. Finanční krytí této akce zajišťuje také Krajský
úřad.
Na závěr bych Vám ráda přiblížila i investice, které proběhly na konci loňského roku a přispěly ke
zkvalitnění pobytu našich klientů. Byl to nákup 123 ks polohovacích postelí s elektrickým ovládáním,
včetně antidekubitních matrací. Dále potom zavedení nového způsobu rozvozu stravy z kuchyně na
jednotlivá oddělení, kdy jsou lépe dodržovány stravovací normy a hygienické zásady. Tyto dvě změny
si vyžádaly cca 7 mil Kč.
Vážení čtenáři, psaní o našich záměrech a představách, které mají vést ke zkvalitnění poskytování
sociálních služeb, by bylo mnoho. Já jsem uvedla akce v současné době aktuální a přála bych si, aby
tyto změny přispěly ke zlepšení vzhledu Vaší obce a i ke zlepšení pohledu veřejnosti na námi
poskytované služby.
Na setkání s Vámi se těší Jana Zadražilová, ředitelka.
A co připravuje obec?
V dnešní době je velmi problematické připravit přesný dlouhodobý plán rozvoje obce. Vše samozřejmě
souvisí s penězi. Dotační peníze, ať už jsou to prostředky z Regionálních operačních programů, nebo
ze státního rozpočtu jsou dnes značně nejisté a např. slíbené a později neposkytnuté finanční prostředky
z ROP způsobily některým obcím a městům v jižních Čechách v současné době značné problémy.
Naplánovat na příští rok (za přísného splnění podmínek dotací) a realizovat tak lze pouze akce, na které
máme vlastní finanční prostředky. Přidělení dotace by pak bylo milým překvapením, v období tvrdých

úsporných opatření však málo pravděpodobné. Jednou z takových akcí, kterou budeme v podobných
podmínkách realizovat v roce 2011, třeba i výhradně z obecního rozpočtu, je kompletní rekonstrukce
ulice Pod Lesem. Kanalizace, která je zde vedena po obou stranách ulice betonovými rourami, je ve
velmi špatném stavu a splašky zde protékají velmi obtížně a pomalu. Přidají-li se ke splaškům i
dešťové vody z přívalových srážek, vzniká pak dramatická situace ve sklepech v dolní části ulice U
Domova důchodců. Betonové roury o průměru 300 mm a 400 mm, značně narušené např. neodborně
provedenými domovními přípojkami, budou nahrazeny jednou dostatečně dimenzovanou kanalizační
rourou, vedenou středem komunikace, včetně nových domovních přípojek, dovedených až na hranici
pozemků. Současně bude vyměněno i stávající ocelové (poslední na Dobré Vodě) vodovodní potrubí o
průměru 150mm v délce cca 120 m novým potrubím z plastu. I v tomto případě budou částečně
vyměněny vodovodní přípojky. Nově bude provedena kabeláž veřejného osvětlení včetně výměny
stožárů a lamp, bude rekonstruována vozovka i chodníky. Z důvodů provádění těchto prací budeme
muset řešit příjezd nejen do Domova důchodců, ale omezen bude i vjezd na soukromé pozemky. Akce
začne v letních měsících a bude naplánovaná tak, aby veškeré práce skončily do zimy. Přesný termín
zahájení prací bude sdělen včas, jedná se o investici v rozsahu 10,2 mil. Kč. A to je částka, kterou při
ročních rozpočtových příjmech okolo 20 mil. Kč může obec v roce 2011 utratit, aniž by musela sáhnout
do úspor. Další větší investice v roce 2011 již tedy příliš očekávat nelze. Jš.
Dobrovodský fotbal.
V každém klubu jsou doslova výkladní
skříní výsledky A mužstva mužů. To
dobrovodské prožilo v první polovině
letošního podzimu vůbec nejúspěšnější
půlrok v historii. Pod trenérem Pavlem
Hanelem opět padl bodový rekord, mužstvo
se drží s jednobodovým odstupem na
skvělé druhé příčce s 32 body. Deset
zápasů vyhraných, dvě remízy a pouze
jedna porážka, shodou okolností od Slávie
ČB, které borci v zeleném odvedli porážku
v posledním
zápase
podzimu
na
dobrovodském hřišti. To však bylo již
odehráno jako předehrávka jarní poloviny
soutěže. A co o plánech na jaro říká Pavel
Hanel? Plány budou jednoznačné – zkvalitnit
zimní přípravu, která začne kolem 7. ledna.
Podzimní bodový zisk nás zavazuje k tomu,
abychom skončili minimálně jako v předešlých
ročnících. O postup se popere čtveřice
Soběslav, Dobrá Voda, Rudolfov a Hrdějovice,
ale myslím si, že nejkvalitnější kádr a nejlepší
hru předvádí Soběslav.
Příště dostane slovo úspěšný trenér těch
nejmladších – Libor Valenta.

ZUZANA BARTÁKOVÁ
značková prodejna

CLIMAX
žaluzie ● rolety ● markýzy

Vzorková prodejna stínící a garážové techniky
vnitřní
žaluzie,bambusové
žaluzie,látkové rolety,
vertikální žaluzie,římské
rolety,posuvné stěny,
sítě proti hmyzu,venkovní
žaluzie,venkovní rolety,
markýzy,garážová vratasekční-rolovacívýklopná,
bezpečnostní mříže,
brány křídlovénesené,pohony
Otvírací doba:
pondělí - čtvrtek :
pátek:

9:00 - 12:00 13:00 - 18:00
9:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Rudolfovská 672 u zastávky MHD č.1- rozcestí Hlinsko !!!
tel: 608 476 588

www.bartakova.climax.cz

občanům Dobré Vody bude poskytnuta SLEVA
na všechny typy výrobků až 15%
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