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Příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví
a osobní pohody v roce 2007 přejí všem občanům obce
Dobrá Voda u Českých Budějovic zastupitelé a zaměstnanci obecního úřadu.
Setkání zastupitelů se seniory obce se koná ve středu dne 27. 12. od 16.
hodin v Emauzích. Všichni jste srdečně zváni, abychom si mohli vzájemně
popovídat, co nás příští rok na Dobré Vodě čeká, co by jste chtěli zlepšit a
co bychom měli plánovat na další léta.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce.
Jméno, příjmení

Celkový počet
hlasů

za politickou
stranu

Šabatka Jiří Mgr.

786

KDU-ČSL

Scheinpflug Stanislav

523

KDU-ČSL

Sobíšek Josef

442

ODS

Špatný Petr Mgr.

429

KDU-ČSL

Oborný Emil

408

KDU-ČSL

Augustin Stanislav

390

KDU-ČSL

Čoudek Milan JUDr

359

ČSSD

Fechtnerová Jana Ing.

355

ODS

Kozáková Marta Mgr.

323

ČSNS

Mach Jan Mgr.

311

ČSSD

Mičan Petr Ing.

308

ODS

Na čem právě pracujeme.

Ve dnech 20. a 21. října bylo zvoleno v naší obci
11 zastupitelů. Celkový počet osob, zapsaných ve
výpisech ze seznamu voličů byl 1932, celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky byl
1091, tzn. celkem za oba okrsky se v obci zúčastnilo voleb 56,46 % obyvatel. Protože v ČR zákon neumožňuje tzv. přímou volbu starosty, primátora nebo prezidenta, stávají se tak tito zastupitelé po složení slibu voliteli starosty, místostarosty
a předsedů finančního a kontrolního výboru. Tyto
dva výbory obec musí povinně mít, ukládá jí to
zákon. Na prvním zasedání zastupitelstva obce,
které se konalo 1. listopadu, byl v tajné volbě starostou opět zvolen Mgr. Jiří Šabatka, místostarostou Mgr. Marta Kozáková, předsedou finančního výboru Ing. Jana Fechtnerová a předsedou
kontrolního výboru Mgr. Jan Mach. Protože všichni, až na nepřítomného nemocného zastupitele J.
Sobíška podepsali zákonem stanovený slib,
mohou od té doby vykonávat svůj mandát. Starosta obce děkuje všem, kteří se angažovali jako
členové volebních komisí. Jejich práce byla náročná i díky tomu, že současně probíhaly i volby
do Senátu, které byly dvoukolové a tedy i časově
náročné.

V této rubrice, kterou dobře znáte z uplynulých čtyř let, budeme dál pokračovat. Budete zde informováni o sou časném dění v obci i o tom, co se připravuje. Na rozdíl od obcí, kde se razantně vyměnilo celé zastupitelstvo včetně
starosty, mnohdy za velkého revolučního nadšení, snad vyvolaného náladou celé společnosti z té „velké“ politiky a
někdy až nechutných, agresivních výroků představitelů politických stran, můžeme u nás hned plynule pokračovat v té
běžné, mravenčí práci, kterou chod obce potřebuje. Politiku nechme jiným. Každý státní úředník musí mít určitou kvalifikaci, musí složit určité zkoušky. Když jsem se jednoho ministerského úředníka zeptal, proč starosta (který hospodaří
s velkým majetkem) žádnou kvalifikaci mít podle zákona nemusí, odpověděl mi po chvíli, že proto není politická vů le.
Domnívám se, že tím podstatným stupněm starostenské kvalifikace je (kromě jiného) i praxe v řízení obce. Nechtěl jsem se
o těchto věcech zmiňovat před volbami, ale výměna starosty každé čtyři roky není pro obec či město obvykle výhodou. Minimálně rok totiž trvá určité (povrchní) seznámení s tou kopou předpisů, jejichž plnění kontrolní orgány vyžadují. Jsou to
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namátkou zákony o územním plánování, školské , o účetnictví, hygienické, o odpadech ale např. i o pohřebnictví. A mění -li
se zákony a předpisy tak rychle jako u nás, tak než pozná ty staré, už zase aby se seznamoval s novými. To vše při běžné
práci, jako jsou výběrová řízení dodavatelů prací a služeb, kontrola prováděných prací, sjednávání cen za městskou dopravu,
dohadování o cenách vodného a stočného, úklid obce atd.
Samozřejmě, že z námětů, které uváděly politické strany jako svůj volební program, využijeme to dobré, co půjde využít.
Některé věci však realizovat asi nepůjdou. Na Dobré Vodě jsou například tři lokality, které by mohly už příští rok být upraveny jako parky, přímo si o to říkají: v okolí kostela a farní zahrady, od kapličky při potoce nahoru i dolů a v okolí domova
důchodců. Tam byly staré a nebezpečné stromy vykáceny, u fary byl živý, neudržovaný plot nahrazen novým oplocením a
vše je připraveno k výsadbě stromů a keřů. Ze sedmi lip, vysazených u kostela přežila rok jediná, tři z nich byly prokazatelně zality kyselinou nebo louhem a během 14 dnů loni v létě „odešly“. Dnes jsou již nahrazeny novými. Nyní na konci listopadu čtyři z pěti dvouletých kaštanů, které v létě již kvetly, kdosi úplně rozlámal, pátý těžce poškodil. Ptám se: má za
těchto podmínek ještě význam tyto stromy obnovovat? Jejich nákup je velmi drahou záležitostí, vzrostlé stromy se navíc obtížně shánějí. I já bych rád viděl v těchto parcích kvetoucí růže nebo rhododendrony. Jak dlouho by tam ale vydržely?
Smutné ovšem je, že tato zvěrstva téměř jistě páchají žáci naší, dobrovodské školy, nebo její čerství absolventi. Přijedou-li
tři takoví nezletilí borci na zastávku autobusu na kolech zahalení v kapucích, kamenem vytlučou sklo a jak rychle přijeli, tak
odjedou, co k tomu dodat. A naposledy, v době Mikulášských explozí, které jsou také dobrovodskou specialitou, tito dětští
barbaři kromě poházených papírových petard opět rozmlátili střešní krytinu na kapličce s pramenem dobré vody. Její oprava
v roce 2006 stála téměř 6 000 Kč. Ale proč ne, v rodičích mají obvykle jak finanční, tak morální podporu. V této souvislosti
bych se zmínil ještě o vánočním stromu. Protože ten tradiční, zdobený již léta před budovou obecního úřadu byl loni velmi
poškozen sněhem, pokusně jsme využili nádherně rostlého jehličnanu v areálu školky. Sto metrů dlouhý řetěz, osazený LED
diodami, má celkový příkon 85 W, což je pouze o málo více než pouhé tři žárovky z původní výzdoby. Chtěl bych věřit, že
„přežije“. Z tohoto pohledu jde v případě poškození hlavně o škodu morální a křivdu na těch malých návštěvnících školky i
když penězi vyjádřeno světelná výzdoba v okolí MŠ stála téměř 30 000 Kč. O formách vandalizmu bych vám mohl po čtyřletých zkušenostech ještě chvilku psát, ale tím vám nechci kazit předvánoční atmosféru.
Na čem tedy pracujeme? Díky počasí, které nám teď na podzim umožnilo pracovat v delším časovém úseku než v minulých letech, jsme s vlastními silami shrabali listí a řezem upravili křoví a živé ploty. Protože s námi neuzavřela smlouvu na
zimní údržbu firma, která zde poměrně dobře pracovala pět let, vypsali jsme výběrové řízení na nového dodavatele. V tom
zvítězila firma A.S.A., která bude provádět zimní údržbu i v Budějovicích a na Rudolfově. K běžně v minulosti uklízeným a
sypaným úsekům přibude letos navíc Potoční ulice a ulice U Křížku, smluvně je zajištěna údržba i ulice Na Vyhlídce z kři žovatky od Lázeňské, kde se do potíží loni dostávaly zejména autobusy MHD. Ve zvýšené míře se budeme věnovat i
odklízení chodníků. K tomuto účelu jsme zakoupili druhou, skutečně výkonnou sněhovou frézu. Chtěl bych jenom důrazně
apelovat na obyvatele obce, aby pokud možno svá osobní vozidla v zimních měsících neparkovali v ulicích a využili své garáže nebo zahrady, protože ani sypač s pluhem, ani traktor je vždy nemusí minout bez kolize, nebo auta přinejmenším tyto
práce zdržují. Díky otevření rekonstruovaného silničního průtahu Srubcem se zklidnil i provoz na Lázeňské ulici.
Dokončuje se ukládání elektrických kabelů do země, snad se i chodníky podaří uvést před sněhem do původního stavu.
Následovat bude sejmutí vrchního vedení a odstranění sloupů. Ty zůstanou pouze tam, kde slouží ještě jako nosiče telefonního vedení. Z komunikací bude zcela nově vybudována Stará cesta. Na tu by měly být využity dotační peníze, otázkou je, zda
budou při současném vládním chaosu k dispozici už v prvním pololetí. Dokončeno bude prodloužení Sadové ulice k nové
komunikaci Na Paloučku. Na dotaci je závislá i realizace výměny zbytku oken v základní škole, zateplení jejího obvodové ho pláště a rekonstrukce celé terasy na jižní straně. I na tuto akci již máme stavební povolení. Bez něho totiž nemá vůbec
cenu žádné dotační řízení zahajovat. I z tohoto důvodu přinejmenším projektově připravíme ke stavbě Srubeckou ulici. Měla
by se dotáhnout do konce i kompletní rekonstrukce koryta dobrovodského potoka..
V prvním čtvrtletí 07 bude kompletně dokončena stavba fotbalové tribuny s prostory pro ostatní sporty, do května by měly
být zastřešeny všechny domy ve vozovkách a v závěru roku by tam již měla fungovat obecní knihovna a pošta. Domy na
místě bývalého Pecákova domu se začnou kvůli administrativním komplikacím stavět až v jarních měsících. I tak se toho
bude dít na Dobré Vodě v příštím roce hodně. Nejde všechno udělat najednou a snad ani tak rychle, jak bychom si všichni
přáli. Zdá se však, že ty zásadní stavební práce v příštím roce na Dobré vodě skončí a v letech následujících už bude prostor
k zlepšování.

Pozvání
Není tomu tak dlouho, co jsem si povídala s p. starostou a postěžovala si nato, že naše obec je bez života,
že se zde pořádá málo akcí, které by obyvatele probudily z letargie. Na to mi bylo odpovězeno. snaha ze strany obce byla, ale lidé asi očekávali více. Ano, člověk přijde domů z práce, dá si gáblík, sedne do fotelu a zírá
na televizi. Pokusme se to změnit. Jinde to jde a já věřím, že náš pokus nebude marný. Zkusit se to má znovu
i když se předešlá akce nevydařila. Je zde hodně mladých lidí, rodin s dětmi, kteří by se bavili a je třeba k té
zábavě je přivést, sami si netroufají něco podnikat. Ráda bych věřila tomu, že my ženy jsme ty pravé, které
jsou schopné zvednout chlapy z křesel a přivést je k zábavě, ale i k spolupráci při přípravě akcí pro děti.
Tímto zvu děvčata, ženy, maminky, babičky i vdovy Dobré Vody: Přijďte dne 17. ledna 2007 v 18 hodin do
hotelu Emauzy. Pokud se nechcete radovat jen z toho, že máte hezky uklizeno, dobře navařeno a klídek,
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přijďte a dohodneme se, co s tím podnikneme. To by bylo, abychom to nedokázaly. Těší se na Vás Beránková
Daniela, Frűhbauerová Irena a Bláhová Alexandra.
Placení poplatků za psy a odpad.
Poplatek za psy zůstává i pro příští rok v nezměněné výši. Důchodci, vlastníci psa zaplatí za jednoho psa poplatek ve výši
200 Kč, ostatní 300 Kč. Poplatek za druhého a dalšího psa se zvyšuje podle zákona vždy o 50%. Poplatek za psa je nutno
zaplatit od 3. ledna do konce února 2007 na obecním úřadu nebo na číslo účtu 30925231/0100, variabilní symbol
1341/číslo popisné domu.
Po několika letech jsme však nuceni přistoupit ke zvýšení poplatku za likvidaci odpadů. Významně narůstá množství odváženého odpadu v popelnicích, kam se velmi často zcela zbytečně odkládá materiál, který tam nepatří. Varování, že tím
hrozí i zvýšení ceny za likvidaci tohoto odpadu, se nesetkalo s kladnou odezvou. Kromě toho máme již osm stanovišť na
separovaný odpad. To poslední přibylo v prosinci v Potoční ulici jako náhrada za sběrný dvůr ve vozovkách. Pronajatých
kontejnerů o objemu 1100 l na papír máme 7 ks + 3 ks vlastní, na plasty 8 ks + 3 ks vlastní a 8 ks nádob-zvonů na sklo. Pronájem kontejneru na plast a papír za rok stojí 1785 Kč, zvonu na sklo 2261 Kč. Za výsyp jednoho kontejneru na plast nebo
papír platíme 273,70 Kč, za jeden výsyp zvonu se sklem 297,50 Kč. Plast a papír se vysypává 2x do měsíce, sklo 1x za měsíc. Za tuto službu občan neplatí, zpoplatňuje se pouze odvoz popelnic. Předkládám kalkulaci:
Porovnání nákladů na odvoz popelnic:
Cena za jeden svoz
v r. 2006 = 5754 Kč + DPH,
v r. 2007 6040 Kč + DPH
Cena za likvidaci 1 t odpadu
v r. 2006 = 870 Kč
v r. 2007 990 Kč + DPH
- svozů je 52 za rok (měsíčně se sváží v průměru 44t, extrém 60t v srpnu).
Cena za likvidaci odpadu je uvedena vč. poplatku dle zák. č. 185/ 2001 Sb., který činí pro rok 2007 a 2008 400Kč/t. (pro
rok 2005 a 2006 to bylo 300 Kč/t)
•
•

Poplatky za odpady ve výši 500 Kč na osobu trvale v obci hlášenou je nutno zaplatit do konce února jednorázově nebo do
konce února a června ve dvou stejných splátkách buď na obecním úřadu nebo převodem na účet obce, číslo účtu
30925231/0100, variabilní symbol 1337 / číslo popisné domu (čtyřmístné, pokud má někdo trojmístné, začne nulou). Zdůrazňuji, že je třeba zaplatit za každou osobu trvale zde hlášenou. Ti, kteří mají důvod neplatit za všechny osoby v domě
trvale hlášené, např. dlouhodobě pobývající v cizině, ať přijdou raději osobně. Toto je nutno nahlásit každoročně!
Nově mají úlevu za platbu rodiny s dětmi do 15 roků. Ty budou platit poplatek pouze za 1 dítě do 15 let. Manželé se dvě ma dětmi do 15 roků tedy zaplatí v porovnání s letošním rokem a 100 Kč méně. jš.

Mgr. Václav Vondra zemřel.
V sobotu 2. prosince náhle zemřel ve věku 77 let poslední kronikář obce, autor a spoluautor několika knih, pedagog a his torik pan Mgr. Václav Vondra. Krátce předtím mi přinesl článek, který měl „oživit“ sdělení o práci restaurátorů v kostele v
posledním desetiletí minulého století, které jsme společně připravovali. Jeho poslední článek, zpracovaný podle auten tických archivních materiálů vám předkládám. j.š.

Výročí vzácné návštěvy.
Protože v roli stavebníka kostela Panny Marie Bolestné byl magistrát Českých Budějovic, přijel se na dokončenou
stavbu podívat tehdejší primátor města Antonín Donat z Braegentu a zde také okázale oslavil 7. srpna 1736 své jmeniny. Mezi velkým počtem slavnostních hostí se objevila i ovdovělá kněžna Eleonora Amalie ze Schwarzenbergu
(1682-1741). Její manžel Adam František ze Schwarzenbergu byl ve svých 52 letech při lovu 11. 6. 1732 smrtelně postřelen císařem Karlem VI. I Eleonora Amalie byla náruživou lovkyní, často a ráda projížděla nedozírné jihočeské lesy,
v nichž tehdy žili i vlci a medvědi. Početné trofeje na zámcích Hluboká a Vimperk jsou důkazem jejího střeleckého
štěstí. Při slavnostní tabuli pronesla podle kronikáře J.J. Millauera kněžna, oděná do krásného loveckého kostýmu, přípitek na adresu hostitele: „Veselý a živý dlouhý věk plně daroval Bůh panu primátorovi, nám všem k potěše, nám všem
pro radost, nechť žije pro všechny věky.“ Svou návštěvu využila Eleonora Amalie k prohlídce nového kostela. Byla
nadšena freskami a vyslovila přání, aby mohla k zařízení kostela něčím přispět. Podle kronikáře Karla Klöpla byla
uzavřena 9. listopadu 1736 smlouva se štukatérem Janem Barillanem z Pasova za 700 zlatých na postavení nového
oltáře. Kněžna si přála na oltáři obraz sv. Jana Nepomuckého, což souviselo asi s jeho svatořečením v roce 1729. Podle
Aloise Martana byl autorem obrazu freskař V.V. Reiner. Mgr. Václav Vondra,
Dobrovodský kostel Panny Marie Bolestné byl postaven v letech 1733-1736 podle plánu K.I. Dienzenhofera (1689-1751)
Na jaře 1733 byly zahájeny přípravné práce, 12. července téhož roku byl posvěcen základní kámen a v letních měsících r.
1735 vyzdobil stavbu freskami Václav Vavřinec Reiner. Václav Vavřinec Reiner (pokřtěn 8. srpna 1689, +9. října 1743) děd Martin byl stavitel a výrobce pálenky, otec Jan sochař, strýc obchodník s obrazy. Vyrůstal tedy obklopen uměním. Jeho
rádci při prvních malířských pokusech byli Petr Brandl a v oboru fresky další rodinný přítel J. K. Liška. Jak kázaly tehdejší
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zvyklosti, vyučil se Reiner v malířském cechu. Reinerovo umění vycházelo pevně z tradice české malby, z dědictví škrétovské školy. Po celý život byl úzce spjat Brandlem, věnoval se ovšem především oborům, které Brandl většinou nepěstoval
- krajinářství a monumentální nástěnné nebo nástropní malbě. Na skvělou úroveň pozdvihl pak do té doby nejslabší článek
české barokní malby - fresku. Jeho věhlas překročil domácí hranice. Svědčí o tom například náročné malby v knihovně kar teziánského kláštera v Gamingu v Rakousku či fresky v kostele sv. Vincence ve Vratislavi. K vrcholům domácí tvorby náleží
fresková výzdoba v kostele sv. Tomáše na Malé Straně, obraz Obětování v pražské Loretě či fresky u sv. Jiljí na Starém
Městě. Ale Reinerův rozmach byl mnohem rozmanitější, vždyť po roce 1737 vymaloval i šest dekorací pro divadlo v Kot cích v Praze. S ohlasy jeho tvorby se pak s etkáváme u mnohých následovníků, především ve freskové malbě. Patří k
nejvýznamnějším českým malířům vrcholného baroka. Jako vnuk stavitele a syn sochaře měl ideální předpoklady pro
úspěšnou uměleckou kariéru. Kromě krajin, bitevních obrazů a portrétů vytvářel mimořádné fresky, dotvářel jimi zejména architekturu kostelů Kiliána Ignáce Dienzenhofera. V dobrovodském kostele Panny Marie Bolestné můžeme vidět Reinerovu práci v kopuli. Námětem fresky je alegorie, podávající výklad o jménu obce. Autor ji vytvořil v roce
1735. Kupole kostela má rozměr 14,6 x 12 m a je asi 6 m vysoká. Freska byla restaurována v roce 1991 akademickými
malíři a restaurátory Vlastimilem Bergerem a Aloisem Martanem. Předchozí oprava pochází od malíře Krásy, který byl
profesorem kreslení na gymnáziu v Českých Budějovicích a o ještě dřívějším restaurování je záznam v kartuši na římse
klenby (Renovatum 1919). Mezi Reinerovy další, známější fresky patří mohutná Gigantomachie nad schodištěm
Černínského paláce a freska Posledního soudu v kopuli kostela sv. Františka na Křížovnickém náměstí v Praze. Jeho
raná tvorba se vyznačuje tajemným šerosvitem, později se projasnila a získala na monumentálnosti. Závěrečná fáze
díla už předznamenává nastupující rokoko. Reinerovy fresky ovlivnily celou následující generaci českých freskařů
(Ignác Raab, Petr Jan Molitor, Jan Lukáš Kracker, Josef Kramolín aj.) Václav Vavřinec Reiner je pohřben v kostele sv.
Jiljí na Starém městě v Praze, kde si sám zajistil hrobku. podle dostupných pramenů jš.

Dobrou Vodu reprezentoval šprtec vzorně i v roce 2006
Již šestý titul mistrů České republiky v historii klubu slaví oddíl stolního hokeje kategorie billiard – hockey WIP Reklama
Dobrá Voda sdružený pod místním SK Dobrá Voda u Českých Budějovic. Dobrovodští hráči tak navázali na sezony 1998,
1999, 2001, 2002 a 2004 a po dvou letech opět usedají na ligový trůn. Od roku 2002 si tak stále drží nálepku nejúspěšnější ho českého klubu stolního hokeje v historii. O vítězství v nejvyšší republikové soutěži se zasloužil tým ve složení Jan
Honsa, Jiří Honsa, Petr Honsa, Karel Horák, Miloslav Mach, Martin Pařez, Adam Svoboda a Václav Zíka. Hráče z Dobré
Vody tak čeká na začátku roku baráž o postup do PMEZ, kterou musí absolvovat s posledním vítězem této evropské soutěže, neboť se jedná o český tým (Bizoni Uherčice). V případě úspěchu pak budou Jihočeši startovat na konci března v hlavní
soutěži Poháru mistrů.
Stolní hokejová liga WIP Reklama Dobrá Voda však nezískala triumf pouze v soutěži družstev, ale její hráči výrazně
promluvili i do dění na domácím šampionátu jednotlivců. Ten proběhl 24. – 26. 11. ve Žďáru nad Sázavou a z historického
hlediska se jednalo již o 27. Mistrovství ČR. Že se opět jednalo o vystoupení velice úspěšné pro hráče z Dobré Vody, roz hodla finálová účast dvou z nich v nejprestižnější kategorii – kategorii muži. Do Dobré Vody tak putovaly za tituly mistra
ČR a vicemistra ČR dva nejcennější kovy o které se zasloužili Miloslav Mach a Petr Honsa. Oba by se tak s největší pravděpodobností měli představit v reprezentačním družstvu na dubnovém mistrovství Evropy v Německu. Na dalších místech na
MČR se umístili 11. Zíka, 14. Jiří Honsa, 26. Pařez a 32. Horák. M.Mach.

Svátky vánoční v kostele.
24. 12.
25. 12.
26. 12.

24 hod.
10,30 hod.
10,30
18,30

31.12.
1.12

10,30
10,30

Slavnostní liturgie ze svátku Narození Páně
Mše svatá – Boží hod vánočním
Mše svatá – sv. Štěpán
Vánoční koncert – Brass collegium, Jihočeské pěvecké sdružení+kollegium musicum Budvi
cense, dirigent Karel Fráňa.
Mše svatá na poděkování za uplynulý rok
Novoroční mše
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