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Vážení spoluobčané,
velikonoční svátky s tradiční dobrovodskou poutí vyvolávají nejenom ve mně otázku „jak dál?“ Původní církevní svátek s
pěšími poutníky z blízkého i dalekého okolí později vystřídaly autobusy MHD, zajišťující kyvadlovou dopravu mezi ná dražím ČD a Dobrou Vodou, „narvané“ návštěvníky pouti a konečně současné nájezdy rodin s moderními automobily, které
by nejraději zaparkovaly své miláčky přímo pod vyhlédnutým kolotočem.
Prodej míst před poutí chtivým stánkařům začíná podle nich nejlépe již na Nový rok. Většina z nich má však tendenci za platit si jen tak, aby se neřeklo, ten nejnutnější prostor. Platí se běžný metr a auta s karavany, ve kterých jsou ubytováni, po případě skladují zboží, jaksi zapomenou uvést. Ty se pak snaží zaparkovat co nejblíže stánku, nejlépe na upraveném sou sedním trávníku. Dostat je odtud je nadlidský výkon a upravit tento stav, který působí podle zákona davu, se nedařilo ani
přivolané policii. Vrcholem bylo postavení pivních lavic v parku u pomníku obětí Druhé světové války, kde jsem opravdu
důrazně zakročil. Upozornění, že elektrickou přípojku nezajišťujeme je nechává v klidu, dokud nepřijedou na místo. Pro
informaci obyvatel obce uvádím, že tito stánkaři platí za běžný metr podle obrubníků chodníku, takže zaplacených 5m
reprezentuje někdy (10 – 20) m2 . A většina obchodníků vietnamského původu otázku platby předem neřeší vůbec, před
kontrolou jsou schopni stánek bleskově složit, aby ho za pár minut opětovně rozložili. Naštěstí již nepoužíváme drahých a
málo účinných pořadatelských služeb najaté agentury, ale výpomoci fyzicky zdatných členů SDH, kteří nepřipouštějí diskuze typu „nerozumí cesky“.
Spokojeni nejsou ani provozovatelé pouťových atrakcí, kterým se údajně každoročně snižují zisky (při nasazených cenách
se ani nedivím) a nájemné za plochu se jim zdá vysoké. Množství aut návštěvníků zcela neuspořádaně parkujících kdekoliv
při nerespektování dopravních značek zase oprávněně zlobí mnohé obyvatele obce. Těm některým vadí i hluk spojený s
provozem atrakcí. Popravdě řečeno, v tomto směru se ale situace v posledních letech velmi zlepšila. Připočteme-li stále se
zvyšující náklady na likvidaci odpadu, kterého taková pouť vyprodukuje neuvěřitelný objem a náklady na následující úklid
obce, ptám se, kdo vlastně ještě chce, aby zde pouť byla?

Ve mně tato tradice oporu dávno nenachází a připočteme-li nevyužité a jinak nepoužitelné místo, zabrané
po celý rok vlastně jen proto, aby zde ta přežitá „pouť“ byla, ptám se a chtěl bych otevřít diskuzi, jestli by
bylo vhodné s pořádáním pouti úplně přestat? Rád bych tomuto problému věnoval jedno Veřejné zasedání,
jakési „hovory s občany“ např. v září. Termín včas oznámíme a byl bych rád, kdyby se do řešení problému
zapojilo co nejvíce lidí.

Restaurace na hřišti byla rozšířena o cca 100 míst k pohodlnému sezení venku pod střechou stanu. Zastupitelé rozhodli o
pořízení stolů a úpravu celé plochy za tribunou proto, aby zejména ti slušní a k majetku obce ohleduplní a přátelští obyvate lé i s dětmi a jejich hosté měli kde za pěkného počasí posedět. Z tohoto důvodu jsme zde postavili na zkoušku pro celou let ní sezónu i stan. Většina lidí, s kterými jsem hovořil, hodnotí tento počin velmi příznivě a jsou si vědomi, že včetně zřízení
letního vstupu do restaurace to nebyla levná záležitost. Plocha i se stoly a houpačkami pro děti by však měla vydržet řadu
let! Za pár dnů, již 30. dubna, jste srdečně zváni na 18. hodinu k vítání letošního jaroléta s májkou a vatrou, k poslechu pří jemné živé hudby a vůbec k příjemnému posezení. Následovat by měl Dětský den a vlastně každý den, kdy se bude na hřišti
konat nějaká sportovní akce nebo budete prostě mít chuť tento příjemný areál navštívit. Říká se, že každý dobrý skutek má
být spravedlivě potrestán. To se stalo na Velikonoční neděli. Suverénní mladí pánové, kteří odmítali pít pivo z kelímku, si
dosti důrazně si vyžadovali pivo do skla. Potom, kdy s nezbytným produktem ledvin odcházel z jejich těla patrně i rozum,
rozmlátili baterii tolik žádaných sklenic venku a polili pivem i paní hostinskou.
Důrazně upozorňuji nejen je, ale i ostatní návštěvníky restaurace: Protikladem hostinského je host. Byl bych rád, aby
každý návštěvník restaurace se jako host choval a pro toho, kdo si výklad slova host špatně vykládá, přidávám i
pravidlo druhé: V hospodě velí hospodský!!! Hospodský tedy rozhodne, do čeho se bude nalévat! V době fotbalového zápasu ani pravidla nedovolují, aby se v blízkosti hřiště s nápojovým sklem kdokoliv pohyboval. Delegát zápasu
dokonce může pořádajícímu celku za porušení tohoto pravidla udělit významnou pokutu. Ujišťuji proto každého, že
pokud se tak stane, nebude ji platit oddíl, ale skutečný viník. Hospoda na hřišti je v současné době provozována skutečnými profesionály, kteří tam ale rozhodně nehodlají trávit noci. Hospoda má stanovenou provozní dobu a ta končí v
okamžiku, kdy to rozhodne hospodský a nikoliv host. Má-li takový „host“ i nadále záchvat dávivé žízně, ať odcestuje
do lokálů k tomu určených. Nerad bych, aby byl rušen klid i lidí bydlících v okolí, kteří se zrovna veselit nechtějí. Mají
na noční klid nárok. Udělám vše proto, abych ho zajistil. Věřím ve všechny slušné dobrovodské příznivce sportu, obce.
Věřím, že takovým neurvalcům, kteří budou porušovat pravidla slušného chování, dáte najevo, jak se mají chovat. Zastupitelé obce pracují především ve prospěch obyvatel Dobré Vody, ale bez spolupráce s občany obce, kteří pomohou
tlumit vandalské a hrubé chování jedinců nic nezmůžeme. Je možné opravovat zničené dopravní značky, vytlučená skla
zastávek, počmárané kapličky, nahrazovat zlámané stromky. Potom ale nebudeme mít na volnočasovou podporu větši ny slušných lidí. Věřím ve vaši pomoc a děkuji za ni. J. Šabatka, starosta.
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Volby do Evropského parlamentu.
Volby do Evropského parlamentu se týkají té nejvyšší úrovně politiky v Evropě. Přesto se aspoň dílčím způsobem projevují
také v komunální a regionální politice členských zemí, ačkoli je tento vliv omezený. Platí to i pro české prostředí.
Komunální a regionální politici by měli dění kolem evropských voleb sledovat, protože řada témat diskutovaných ve volební
kampani může mít v konečném důsledku dopady i na nižší politické úrovně. Je rovněž důležité mít na paměti, že české
právo pro obecní orgány a zvláště pro starosty v přenesené působnosti stanovuje v souvislosti s evropskými volbami řadu
povinností.
Evropské volby a česká komunální politika. Jak známo, v ČR se konají v roce 2009 teprve druhé volby do Evropského parlamentu (EP). Ty první se uskutečnily krátce po vstupu ČR do EU v roce 2004. Krátce po nich došlo k pádu tehdejší Špidlovy vlády. I letošní evropské volby se v ČR konají v rozbouřené domácí politické atmosféře, kterou předurčuje dění na ce lostátní úrovni poté, co byla vyslovena nedůvěra Topolánkově vládě. Tyto volby se proto budou možná týkat více domácí
politiky než politiky evropské, protože budou sledovány jako indikátor vývoje preferencí před předčasnými volbami parla mentními. Velmi malý vliv mají na komunální politiku, s výjimkou neformálních debat mezi lidmi, kteří se o politiku zajímají. O evropských volbách se často hovoří jako o volbách „druhého řádu". Znamená to, že jim voliči nepřikládají takový
důraz jako volbám parlamentním.
Proto je obvyklá menší volební účast. Jednotlivé kandidující politické strany, hnutí a jejich koalice se však zpravidla snaží
o to, aby jejich kandidátky zohledňovaly regionální pestrost a aby jednotliví kandidáti vedli kampaň i ve svých regionech.
Kandidující politické strany, hnutí a jejich koalice, které cítí šanci uspět v evropských volbách, kladou velký důraz i na
přesné dodržování volebního práva. Z důvodu zviditelnění se mohou snažit medializovat drobné nedostatky v organizaci a
průběhu voleb. I z tohoto důvodu je třeba znát právní atributy voleb do EP.
Obecná právní úprava voleb do EP. V rámci evropského práva je základem pro evropské volby současný článek 190 Smlouvy o Evropských společenstvích a Akt o zavedení všeobecných přímých voleb členů Evropského parlamentu. Volební období
činí pět let. Smlouva stanovuje, že EP vypracuje návrh na všeobecné a přímé volby konané jednotným postupem ve všech
členských státech nebo podle zásad společných všem členským státům. Dále určuje, že Rada přijme jednomyslně po obdr žení souhlasu Evropského parlamentu, vyjádřeného většinou hlasů všech jeho členů, odpovídající ustanovení a doporučí
členským státům jejich přijetí v souladu s jejich ústavními předpisy. Přesto však nebyly doposud tyto předpisy schváleny.
Zmíněný akt v aktuálním znění alespoň sladil volební systémy na poměrné, přičemž členské státy mohou využít i 5% klauzuli. Jednotný je termín voleb. V České republice tvoří hlavní právní normu zákon č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů (dále jen zákon o volbách do EP). Tento zákon v jednotlivých bodech upřesňuje vy hláška č. 409/2003 Sb. k provedení zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do EP a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky
č. 251/2006 Sb.
Zákon č. 62/2003 Sb. stanoví podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu pro volby
do EP, které se konají na území České republiky. Území České republiky je pro volby do ÉP jedním volebním obvodem.
Hlasování do EP probíhá na území České republiky ve stálých volebních okrscích a v samostatných volebních okrscích, vytvořených zákonem č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.
Právo volit na území České republiky do EP má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů veden
v evidenci obyvatel. Poslancem EP může být na území České republiky zvolen každý občan České republiky a každý občan
jiného členského státu, který je na území České republiky nejpozději druhý den voleb po dobu nejméně 45 dnů veden v
evidenci obyvatel, alespoň druhý den voleb dosáhl věku 21 let, není zbaven způsobilosti k právním úkonům, a jde-li o obča na jiného členského státu, není v členském státě, jehož je státním občanem, zbaven práva být volen do EP.
Volby do EP v ČR vyhlašuje na základě platného evropského i českého práva prezident republiky. Letos tak Václav Klaus
učinil rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 10. února 2009, které bylo vyhlášeno ve sbírce zákonů pod č. 46/2009. Konání voleb bylo stanoveno na pátek 5. června od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. června 2009 od 8 do 14 hodin. Volební
výsledky však budou zveřejněny až v neděli po 22. hodině, kdy jednotlivé komise začnou odevzdávat sečtené hlasy.
Povinnosti starostů a obecních úřadů při organizaci eurovoleb.
Zákon stanovuje základní povinnosti starostů v § 16, starostů v čele pověřeného obecního úřadu v § 17 a povinnosti okrs kové volební komise v § 18. Jedná se v podstatě o „běžné volební povinnosti" aplikované na specifický případ evropských
voleb. Evropská specifika jsou vázána na skutečnost, že volič kteréhokoliv státu Evropské unie se může při splnění zákonných předpokladů voleb zúčastnit i v jiném členském státě (v ČR je vyžadováno, aby byl veden v evidenci obyvatel
správního obvodu obecního úřadu podle zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel).
Proto je např. v § 15, písm. b) stanovena povinnost obecního úřadu zasílat komunikační centrále jiného členského státu
informaci, že volič, který byl dosud pro volby do EP veden ve volební evidenci tohoto členského státu, projevil vůli hlasovat
ve volbách do EP na území České republiky a byl v obci, která spadá do správního obvodu tohoto úřadu, zařazen do sezna mu pro volby do EP. Seznam voličů pro volby do EP přitom vede obecní úřad samostatně pro každé volby do EP. Sestavení
seznamu voličů je upraveno v hlavě IV zákona a v § 1 výše zmíněné vyhlášky 409/2003 Sb. Při zpracování voličských se znamů však pracovníkům obecních úřadů poskytne nejvýraznější pomoc „Metodika k vedení seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu konané v roce 2009", kterou zpracovalo Ministerstvo vnitra ČR.
V hlavě VI zákona č. 62/2003 Sb. je upraveno zjišťování výsledků voleb, přičemž povinností okrskových volebních komisí
se týkají především § 41 až 45, ukončení činnosti okrskové volební komise pak upravuje § 50 a nároky členů této komise §
61. Výši zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty a výši paušální ná hrady ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise stanovuje vyhláška 409/2003 Sb. v §10.
Obce a volební kampaň. V §59 zákona č, 62/2003 je upravena volební kampaň pro volby do EP. Je zde mj. uvedeno, že pro
volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to 16 dnů přede dnem voleb. Možnost její-
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ho využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících politických stran, politických hnuti a koalic.
Dále je stanoveno, že volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmějí být o kandidátech, politických
stranách, politických hnutích nebo koalicích, na jejichž kandidátních listinách jsou uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje.
V teta souvislosti je třeba mít na paměti, že v minulosti několikrát způsobily problémy kritické údaje o kandidátech v tis kovinách vydávaných obecními úřady (různými zpravodaji apod.). Členové okrskových volebních komisí obdobně jako u jiných typů voleb nesmějí poskytovat informace o průběhu voleb, a to až do podepsání zápisu o průběhu a výsledku hlasování; zákaz se nevztahuje na informace o počtu voličů, kteří již hlasovali.
Přestupky a evropské volby. Zákon č. 62/2003 Sb. o evropských volbách upravuje v § 62 i dva specifické přestupky. Podle
odst. 1 se přestupku dopustí volič, který požádal o zápis do volební evidence v jiném členském státě a zároveň požádá o zá pis do seznamu pro volby do EP v České republice. K projednání přestupku je příslušný pověřený obecní úřad podle místa
trvalého pobytu nebo místa : pobytu voliče. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 5.000 Kč; pokuta je příjmem
státního rozpočtu. Podle odst. 2 se přestupku dopustí fyzická osoba, která v době počínající třetím dnem přede dnem voleb
do EP a končící ukončením hlasování na území České republiky zveřejní předvolební a volební průzkumy. K projednání
přestupku je příslušný krajský úřad podle místa trvalého pobytu nebo místa pobytu fyzické osoby, která předvolební a vo lební průzkumy zveřejní. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 30.000 Kč. Na projednání obou přestupků se
vztahuje zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v planém znění.
Co po eurovolbách? Splněním volebních povinností problematika evropských voleb pro většinu komunálních politiků končí, a to až do voleb, následujících. V situaci, kdy je ČR pojímána jako jeden volební obvod, je oslabena i vazba europoslan ců na regiony. Nicméně europoslanec, který si v regionu přeje být oblíben, mu může být v řadě aspektů nápomocen, ať již
zasazováním se o jeho zájmy, nebo kontaktem s místními voliči. Převzato z denního tisku.
Pokud by někdo z obyvatel obce měl zájem být členem volební komise, ať se přihlásí co nejdříve na obecním úřadu. jš.

Lázně Třeboň.
28.
dubna začneme opět dojíždět do lázní Aurora v Třeboni s šesti obyvateli naší obce. Pro malý zájem už se na
podzim další „turnus“ konat nebude. Pokud bude zájem v příštím roce, bylo by vhodné přihlásit se na oú již v lednu
2010. jš.

Prořezávka větví.
Upozorňuji obyvatele obce, že skončilo období vegetačního klidu a tak nezbytný zimní řez stromů skončil. Proto i prostor
u hřbitova, kde je možné ukládat odřezané větve, bude otevřen naposled v sobotu 2. května od 8 do 13 hodin. Protože paře zy skutečně nehoří, žádám vás opakovaně, abyste je tam nevozili. Při zapálení celé hromady větví, kdy pařezy nejsou vidět,
doutnají tyto ještě řadu dní po vyhoření ostatního spalitelného materiálu a nehledě na možnost vznícení čehokoliv, např. při
větru, způsobují přinejmenším nepříjemný zápach a obtěžují tím lidi v okolí. Pálení listí a různého odpadu, jakož i vy palování suché trávy na zahradách, loukách a mezích není dovoleno. Udělá-li si však někdo na zahradě ohníček nepatrně
větší než je potřebný k opečení špekáčků, nevolejte hned Policii ČR nebo hasiče. Trochu to jednak zavání udavačstvím a
také by tyto orgány mohli chybět právě tam, kde je jich v dané chvíli skutečně třeba. Uvědomte si, že při současném stavu
techniky není složité lokalizovat místo, odkud bylo voláno a při zneužití může být uložena i citelná pokuta!
Jak jsem již psal, v nejbližších dnech bude nejméně 1 lípa na Lázeňské ulici poražena a tři další se pokusíme při hlubším
řezu zachránit. Jedná se o havarijní stav a celá akce je s odborníky řádně prodiskutována a povolena. Jedná se o skutečně
velmi urgentní havarijní situaci, proto přistupujeme ke kácení i po doporučeném termínu. Jistě se však najde „milovník“ pří rody, který je ochoten proti tomu protestovat kdekoliv. Není se třeba ani ke kácenému stromu přivazovat, jak to vidíme v televizi, pouze stačí přijít na „obec“ podepsat prohlášení, že dotyčný byl upozorněn na nebezpečí, které hrozí a právní odpo vědnost bere na sebe, rád mu tuto prioritu přenechám. Příčinou stížností na kácení bývá i to, že dřevo dostal ten a nikoliv
onen. Dřevo z případných zde poražených stromů bude „volné“, kdo totiž jednou lipové dřevo štípal na palivo ví, že to je
práce spíše za trest. Opakovaně a zodpovědně prohlašuji, že za dobu mého funkčního období bylo hodně stromů pokáceno.
Byly to však takové stromy, které měly svůj život za sebou a byly nebezpečné. Jejich kácení jsme vždy zvažovali velmi zod povědně. Stálo to i dost peněz. Současně však dodávám, že daleko víc nových stromů bylo nově vysazeno a ještě se další
sázení chystá tak, aby si dobrá Voda i nadále udržela pověst velké zelené zahrady. jš.
Obecní knihovna Vás zve:

Obecní knihovna Vás zve do dětského oddělení knihovny na besedu s českobudějovickým autorem Mgr. Petrem
Luniaczkem na besedu o jeho knize "Putování za jihočeskou lidovou architekturou". Beseda je spojena s prodejem a
podepisováním knih.
Koná se v pondělí 18. května 2009 od 18 hodin. Vstup zdarma!

Dobrá Voda válí!
17. kole se na Dobré Vodě představil Frymburk. Soupeř nasbíral v prvních dvou jarních kolech čtyři body a v dobrých vý -

DOBROVODSKÝ ZPRAVODAJ

KVĚTEN 2009

konech chtěl jistě pokračovat. Favorizovaní domácí opět nezačali příliš dobře, jak je prozatím na jaře bohužel jejich
zvykem. Frymburk vstoupil do utkání aktivněji a držel častěji míč na svých kopačkách. Hra se v průběhu první čtvrthodinky
rychle vyrovnala a k vidění byl svižný fotbal. Finální přihrávky se však na obou stranách nedařily a žádné větší šance se tak
neurodily.
První branky se diváci dočkali ve 27. minutě, když z trestného kopu nachytal Tomáš Koptyš hostujícího brankáře v nedbal kách a střelou k bližší tyči si připsal již 24. branku v sezóně. Domácí první branka uklidnila a začali lépe kombinovat. Ve 36.
minutě se neúnavný Ivo Neubauer již po několikáté protáhl kolem pravé postranní čáry a poslal míč před branku. Na přední
tyč si seběhl Honza Tomandl a zblízka podél hostujícího brankáře poslal domácí do dvoubrankového vedení v poločase. Za čátek druhého poločasu se nesl ve znamení toho prvního, Frymburk zápas rozhodně nezabalil a byl i nadále nebezpečný.
Domácí měli plné nohy a někdy i ruce práce uhlídat vysokého útočníka hostů, který hlavou prodlužoval většinu nakopnutých míčů na své kolegy v útoku. Velkou hrozbou byly
také standardní situace, kterých nebylo málo. Domácí obrana
s brankářem Pauerem však všechny situace dokázala vyřešit
a nedovolila Frymburku zápas zdramatizovat. Největší příležitostí k tomu byla tvrdá střela zpoza šestnáctky, kterou Jarda Pauer přes změť těl viděl až na poslední chvíli a s vypětím
všech sil vyrazil. Zlikvidoval i následnou dorážku a míč poskakující směrem k brankové čáře odpálil do bezpečí jeden z
obránců.Dvě minuty před koncem tak ještě udeřilo na druhé
straně. Do otevřené obrany hostů se vřítilo dobrovodské
útočné duo, Koptyš našel na penaltě osamoceného Tomandla,
který měl dostatek času míč zpracovat a kolem golmana poslat do branky. Druhým zásahem v zápase dal Tomandl výsledku závěrečnou podobu 3:0. Dobrovodští tak Frymburku
naprosto přesně oplatili podzimní porážku. Spolu s domácími
hráči a realizačním týmem se po závěrečném hvizdu radoval
i velký počet diváků na tribuně i mimo ní. Těm za jejich hlasitou podporu a perfektní skandování během celého zápasu patří
velký dík celého týmu Dobrá Voda - Frymburk 3:0 (2:0). Branky: 27. Koptyš, 36. a 88. Tomandl.
Sestava SKDV: Pauer - Choboda, Šulista, Hanousek, Zavřel - Novotný, M. Kasper (66. Adam), Kovačičin, Neubauer Koptyš, Tomandl (89. T.Kasper)
Sestava Frymburku: Vítek - Jodl, Kuna, Michal, Valeš - D. Račák (80. Mrázik), Matuš, Juhaňák, Micák - Bagoni (65. R.
Mertl), Andrejco.
Mohutně povzbuzovalo: 130 diváků + nejméně 100 dalších v areálu drželo palce.
TÝM
SKÓRE
BODY
1
Písek B
53:8
47
2
DOBRÁ VODA
57:26
31
3
Protivín
32:19
31
4
Netolice
40:22
28
5
Blatná
23:24
27
6
Rudolfov
24:22
26
7
Osek
23:23
25
8
Strakonice B
20:25
21
9
Frymburk
25:29
20
10
Sedlice
32:39
20
11
Čtyři Dvory
29:41
19
12
Slavia ČB
30:29
18
13
Kamenný Újezd
21:33
13
14
Volary
12:81
8
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