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Na čem právě pracujeme.

Po dokončení jarního úklidu obce a výsadbě asi tří desítek stromů se nyní věnujeme zejména sečení trávy. To děláme
částečně vlastními silami, částečně prostřednictvím najaté firmy. Některé nové stromky se možná neprobudí k životu,
v případě živého organizmu se to bohužel stává. Máme na ně tříletou záruku. Spálili jsme několikrát za zimní období v
prostoru u hřbitova větve vyvezené obyvateli i údržbou obce. Prosím všechny, aby s dalším vývozem tohoto materiálu
na místo u hřbitova, kde větve s povolením Hasičského záchranného sboru zatím spalujeme, počkali opět na konec října. Do té doby by měla být tato plocha volná. Zdá se až nemožné, že 16. května spálíme obrovskou hromadu větví a za
dva dny jsou na tom samém místě navezené ořezané dřeviny se zelenými listy, které nyní spálit nejdou. Proč si je takový člověk nenechá na vlastní zahradě, když je neměl čas řezat dřív? Tyto „práce“ už odložte na podzim!
Od 2. května zaměstnává obec celkem tři dělníky. Dva na plný úvazek, jednoho na úvazek poloviční. Využili jsme,
možností, které nám dává dotační politika vlády a na zaměstnance obce od úřadu práce dostáváme dotaci celkem
čtrnáct tisíc Kč měsíčně a to minimálně do konce tohoto roku.
Díky vstřícnosti místní autodílny se podařilo skutečně „znovuoživit“ starou Multikáru. Po ozdravovací kůře zdárně
prošla technickou prohlídkou, dostala novou SPZ a jistě bude ještě pár let dobře sloužit.
Internetem jsme vybavili Mateřskou školu. Zatím ne pro potřeby dětí, ale personálu. Na dobré cestě je snad i vybavení knihovny touto vymožeností doby. Pokud budeme mít v říjnu volné finanční prostředky na zakoupení počítače,
můžeme díky akci Ministerstva informatiky pravděpodobně od 1. listopadu využívat v knihovně technologii ADSL,
nebo dočasně jako náhradní řešení pevnou linkou 64 kbps. Tato (nezisková) akce předpokládá, že internet bude pro občany v knihovně přístupný jen za symbolický poplatek k uhrazení provozních nákladů. Počítač by zajistil i operativní
evidenci a vyhledávání knih k výpůjčkám.
Významné změny prodělává i veřejné osvětlení. Některé jističe jsme nahradili jističi s nižší jmenovitou hodnotou
proudu, za které se platí i nižší měsíční paušál. Začali jsme s výměnou osvětlení Na Vyhlídce a na Lázeňské ulici. Staré
lampy vykazovaly zvýšenou poruchovost a tak je měníme za nové, většinou i s kabelem od paty sloupu. Další část
osvětlení Dobré Vody byla přepojena na HDO a to v současnosti zapíná až kolem deváté hodiny večer a vypíná už před
pátou hodinou ranní.
Provedli jsme výběrové řízení na zhotovitele výměny oken a zateplení obvodového pláště dvou pavilonů Mateřské
školy. Akce začne 11. července a až přijdou děti ve druhé polovině srpna znovu do školky, budou je v těchto stavebně
upravených budovách čekat i vymalované ložnice s novými podlahovými krytinami. S dobrým ohlasem u maminek se
setkává možnost navštěvovat areál s dětmi v odpoledních hodinách po skončení provozu školky. Vím, že tam není v té
době možnost použití WC, ale pokud situace náhlé potřeby (opakovaně!) nastane, prosím maminky, aby úklid „následků“ nenechávaly pod stromem a na personálu MŠ. Dost na tom, že podobné stopy zanechávají po chodnících pejskové!
V opačném případě budeme muset areál v odpoledních hodinách opět zamykat. V rámci drobné údržby jsme obrátili i
otvírání dvou dveří zahrady školky, které nebylo zrovna logické a zejména v zimě dělalo problémy.
Významným dopravně bezpečnostním prvkem byla realizace bezbariérového chodníku od ulice Na Kopečku až k
obecnímu úřadu. Tou cestou projde denně hodně dětí jak do školky, tak i do Základní školy. Rodiče těchto dětí žádám,
aby jim v rámci osvěty připomněli častěji, zejména těm nejmenším, kteří jdou někdy sami, někdy v doprovodu o málo
starších sourozenců, aby po chodnících skutečně chodili. Provoz v Zacharově ulicí okolo kostela je zejména v ranních
hodinách dosti hustý. Na Lázeňské i u školy Na Vyhlídce byly znovu obnoveny „zebry“. I tam je třeba zejména dětem
stále připomínat přecházení právě na těchto přechodech.
Byla dokončena, včetně zprovoznění většiny přípojek a předána bez vad a nedodělků kanalizace na Staré cestě. Vyře šeny byly i letité majetkoprávní vztahy mezi obcí a majitelem autoservisu tamtéž. Po kolaudaci kanalizace zadáme
práci na projektové dokumentaci komunikace, kterou bychom tam chtěli dokončit v I. pololetí příštího roku. jš.

Výměna občanských průkazů.

Od Matričního úřadu Magistrátu města České Budějovice jsme dostali následující sdělení: „Vzhledem k tomu, že vý měna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů se týká převážně starších občanů, z nichž někteří jsou imobilní
nebo mají omezenou pohyblivost, je možné předat těmto občanům po vzájemné dohodě žádost Vaším prostřednictvím. Vyplněnou a podepsanou žádost (je k dispozici na obecním úřadu) s přiložením 1 ks fotografie (splňující poža davky zákona o občanských průkazech) a dosavadního občanského průkazu lze podat u kteréhokoliv matričního úřadu
nebo u obecního úřadu s rozšířenou působností. Předání nového občanského průkazu imobilnímu občanovi zajistí opět
po vzájemné dohodě naši pracovníci.“ Podle nařízení vlády 612 ze dne 16. listopadu 2004 jsou občané ČR povinni
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provést výměnu občanských průkazů
• bez strojově čitelných údajů, vydaných do 31. prosince 1994, za občanské průkazy se strojově
nejpozději do 31. prosince 2005, žádost se musí předložit nejpozději do 30. listopadu 2005.
• bez strojově čitelných údajů, vydaných do 31. prosince 1996, za občanské průkazy se strojově
nejpozději do 31. prosince 2006, žádost se musí předložit nejpozději do 30. listopadu 2006.
• bez strojově čitelných údajů, vydaných do 31. prosince 1998, za občanské průkazy se strojově
nejpozději do 31. prosince 2007, žádost se musí předložit nejpozději do 30. listopadu 2007.
• bez strojově čitelných údajů, vydaných do 31. prosince 2003, za občanské průkazy se strojově
nejpozději do 31. prosince 2008, žádost se musí předložit nejpozději do 30. listopadu 2008.

Pietní akt.

čitelnými údaji
čitelnými údaji
čitelnými údaji
čitelnými údaji

V pátek dne 6. května si asi stovka dobrovodských občanů připomněla 60. výročí konce II. světové války.
Při této příležitosti pronesl starosta tuto řeč:
Vážení spoluobčané, vážení hosté!
Sešli jsme se dnes na tomto místě, abychom šedesát let po skončení II. světové války, konfliktu, během něhož zahynulo šedesát milionů lidí, položily květiny a vzpomněli na naše spoluobčany. Význam tohoto aktu podtrhuje účast
senátora dr. Jiřího Pospíšila a poslance Jaromíra Talíře, kteří přijali mé pozvání a které zde srdečně vítám.
Podíl Sovětské armády, americké armády a ostatních ozbrojených složek na vítězství v květnu 1945 již zhodnotila
historie. My si zde v tuto chvíli chceme připomenout, že oběti přinesli nejen vojáci, ale i civilisté, nevyjímaje ženy a
děti.
Když v březnu 1945 došlo k bombardování Českých Budějovic, podílelo se 12 dobrovodských hasičů na záchranných pracích u nádraží a také v Suchém Vrbném. Proto si myslím, že je symbolické i pro jejich následovníky, že
právě oni pokládají každoročně věnce květů k památníku dobrovodských obětí války a děkuji jim za to.
Dovolte mi teď pár slov k historii tohoto místa.
V roce 1921vznikl na Dobré Vodě výbor pro postavení pomníku Mistra Jana Husa. Ten rozhodl postavit pomník na
prostranství blíže kostela. Jeho předsedou byl místní občan František Hebík. Pozemek darovali manželé Padrtovi z
Dobré Vody. Husovu sochu s podstavcem zhotovil Edwin Schopenhauer. Pomník měl podstavec s vytesanou biblí, kalichem a nápisem „Milujte se, pravdy každému přejte“ a vlastní Husovu sochu v nadživotní velikosti. Před pomníkem
byla okrasná zahrádka. Při jeho odhalení 5. srpna 1923 se konala velkolepá slavnost, účastnil se jí i pplk. Karel
Kutlvašr, velitel pěšího pluku v Č. Budějovicích, pozdější vojenský velitel Prahy při pražském povstání v roce 1945,
čestná vojenská rota, vojenská hudba, řečnil legionář Josef Prokeš a zástupce Československé církve.
Při této slavnosti odhaduje kronikář účast na 10 000 osob. Prostranství tehdy tvořila holá pláň s krátkou trávou a v
srpnové sluneční výhni se podle dobových svědectví mnozí účastníci káceli. Proto Okrašlovací spolek vysadil na této
planině lípy a kaštany.
Husova socha měla neblahý osud, v noci z 5. na 6. července 1939 zhanobili nacisté z Dobré Vody sochu otlučením
hlavy. Bylo to na oplátku dobrovodským Čechům, kteří ten den vyzdobili své domy československými vlajkami.
Troska pomníku tu stála celý rok, až si dobrovodský komisař Kríž vyžádal od oberlandrátu povolení k odstranění sochy a starostovi napsal: „Po projížďce vaší obcí jsem shledal, že Husův pomník je v dezolátním stavu, aby se tu neza dala příčina k české propagandě, prosím, abyste nechal trosky pomníku v tichosti odstranit.“
Na místě, kde dříve stával Husův pomník, byla péčí národního výboru v Dobré Vodě postavena pamětní deska obětem fašismu. Odhalení pomníku se konalo 6. července 1946, slavnostní projev měl Karel Tondl z Českých Budějovic.
Na desce je nápis: „Byť stokrát pohaněn, přece neporažen! Této dědiny dcery a synové nechť hledají zas a zas, zač
mřeli jejich otcové!“
Následují pak jména obětí, která nyní přečtu:
JUDr Klicman Ladislav, narozený 3.12.1903 – zahynul 26.12.1941 v Osvětimi, urna s popelem byla uložena 15. 3.
1942 na dobrovodském hřbitově, působil jako sokolský činovník a předseda Společnosti přátel Lužice.
Kolář Karel, župní náčelník Sokola, narozený 26.3.1900, zatčen 8.10.1941, zahynul 10.4.1942 v Osvětimi.
Dr. Ing. Keller Jindřich, narozený 7.9.1887, popraven za schvalování atentátu na říšského protektora Heydricha
23.6.1942 v Táboře, ředitel městského stavebního úřadu v Českých Budějovicích.
JUDr. Tupý Viktor , narozený 10.9.1907, úředník lesní správy, zatčen na základě udání Čecha, člena Sicherheitsdienstu, zastřelen 29.6.1942 v Táboře, údajně za schvalování atentátu na říšského protektora.
paní Tupá Marie, narozená 25.1.1912 v Českých Budějovicích, popravena 29.6.1942 v Táboře, manželka Viktora
Tupého, učitelka obecné školy, na rozkaz velitele Schutzpolizei Aschena byla zastřelena se svým manželem, ačkoli
byla těhotná.
Prokeš Josef , legionář, narozený 11.3.1894 na Dobré Vodě, popraven v sekyrárně na Pankráci 26.9.1944,
Vogeltanz Jaromír, narozený 14.11.1898, vyučený pekař, ženatý. V roce 1940 byl nasazen na práci do Německa a
24.11.1941 zatčen gestapem v Linci, kde zemřel.
Vogeltanz Bedřich, narozený 1.2.1931, zahynul při náletu na město 23.3.1945.
Mahr Bohumil, narozený 10.9.1907, zaměstnanec na dráze, zemřel při náletu na České Budějovice 23.3.1945 v ná2
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dražní výtopně v Českých Budějovicích,
Matlach Josef , narozený 23.11.1907, zemřel 23.3.1945, zaměstnanec na dráze, zahynul při bombardování nádraží v
Českých Velenicích.
Každý z nás má jistou představu o hrůzách války. Někteří osobní zkušenost, většina pak si ji mohla udělat naštěstí jen
z filmů a knih, stále máme příležitost sledovat ve zpravodajských relacích menší či větší lokální válečné konflikty. V
neposlední řadě to pak je fenomén poslední doby, mezinárodní terorizmus. I tam je třeba mít na paměti, že při teroris tických akcích umírají především civilisté. Žádné násilí se nesmí podcenit, k žádnému násilí nesmíme být lhostejní.
Vždyť je dokázáno, že zdánlivě jednoduchou zbraní, bodákem, bylo zabito více lidí, než účinkem moderních zbraní,
včetně zbraní hromadného ničení.
Pokloňte se všichni symbolicky těm, kteří obětovali své životy, abychom mi mohli žít!

Závěrečný účet obce za rok 2004.
Plánované příjmy:
Plánované výdaje:
Plánovaný schodek:
Výsledek od začátku roku:

18.065.600 Kč
22.059.000 Kč
3 993.400 Kč
Příjmy:
Výdaje:
Schodek:
Schodek:

39.773.331,09 Kč (+ 9.600.000 Kč úvěr*)
52.886.736,84 Kč
13.113.405,75 Kč (z toho 9.600.000 Kč dlouhodobý úvěr*)
3.513.405,75 Kč

*výměna vodovodního potrubí
Plánovaný schodek, který měl být pokryt úsporami z minulých let, byl ve skutečnosti o 479.995 Kč nižší.
V položce příjmů je částka proti plánovaným příjmům navýšena např. o 8.772.000 Kč jako přijatá dotace kraje na
provoz základní školy (tu od letošního roku dostává škola přímo) a o nenávratnou státní dotaci 8.079.000 Kč na výmě nu vodovodního potrubí, kterou jsme obdrželi až v dubnu 2004, 2.996.040 Kč za prodej ½ střední školy v Suchém
Vrbném. Obě první částky jsou promítnuty i do výdajové části.
Zastupitelstvo obce bude schvalovat závěrečný účet obce za rok 2004 na veřejném zasedání 2. června.

Prodejna potravin.

Ve stejné budově jako potraviny je otevřeno kadeřnictví s pravidelnou pracovní dobou. Přijďte je vyzkoušet i Vy! Věřím, že se do konce června podaří přepojit budovu prodejny potravin a výčepu ze septiku na kanalizaci, chceme objekt
připojit i na plynové potrubí a vytápění všech tří provozoven převést z dosavadních elektrických přímotopů v příštím
roce na vytápění centrální s plynovým kotlíkem. Cílem je opět snížení provozních nákladů. Jak jsem ale již psal, získání všech nutných povolení však trvá déle než vlastní realizace záměru. Jen pro zajímavost, 30 let stará asfaltová plo cha před budovou prodejny byla ještě v březnu vedena v katastru nemovitostí jako zahrada...
Za budovou je pozemek trojúhelníkového tvaru o rozměru 400m 2. Ten patří obci. Nikdy však obcí nebyl využíván,
pouze umožňoval volný průchod majitelům čtyř zahrádek. Naopak, u východní stěny budovy jsme neměli ani m 2 plochy. Také chodník podél potoka směrem k tiskárně byl soukromým pozemkem. Směnili jsme tedy tento pozemek s majitelem sousedních pozemků tak, že chodník bude v majetku obce, okolo budovy prodejny zůstane pás pro údržbu v
šíři minimálně 2, 5 m a zachován bude i průchod ke zmiňovaným 4 zahrádkám po pozemku v majetku obce. Rozdíl
plochy ve prospěch obce bude doplacen.jš.

Mateřská škola.
Tak jako jinde v republice, tak i u nás na Dobré Vodě se zvýšený počet narozených dětí projevuje zájmem o jejich
umístění v MŠ. Ředitelka základní školy, jejíž součástí je nyní i mateřská škola, požádala podle zákona zastupitelstvo
obce o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ. Podle normativu by v každé ze tří tříd mělo být 24 dětí. Výjimka umožňu je navýšení o 4 děti v každé třídě. Protože však druhou, hygienickou podmínkou je, že naše MŠ může umístit celkem
80 dětí, budou od září ve dvou třídách děti po 28 a v jedné třídě 24 dětí. Toto zvýšení počtu dětí nebude mít vliv na
kvalitu výchovně vzdělávací práce školy a budou také splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.jš.

Návrat sochy.
V knize o kostele Panny Marie Bolestné na Dobré Vodě píše autor: „...fasáda s atikou, obíhající kolem celého chrá mu, je členěna pilastry, profilovými římsami a vpadlými poli, na zkosených hranách nikami a zrcadly. Průčelní atika
nad prohnutou čelní stěnou nese uprostřed velkou sochu Bolestné Panny Marie, po jejíchž stranách stojí dvě menší so chy s nástroji Kristova umučení. Okraje průčelní atiky jsou ukončeny dvěma dekorativními vázami. Figurální plastiky
jsou dílem budějovického sochaře Josefa Dietricha a byly zrestaurovány v nedávné době akademickým sochařem
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Ivanem Tláškem. Při této příležitosti musela být snesena originální plastika Bolestné Panny Marie pro pokročilý roz pad kamene a nahrazena faksimilií...
V pátek 20. května se původní socha, opravená Ivanem Tláškem, vrátila na Dobrou Vodu nikoliv do výšky atiky
kostela, ale do vznikající zahrady před Mariin domem (opravená stará fara). Vítá příchozí, kteří vystoupali po schodech
od kapličky.

Červnový koncert.
Na 25. června od 20. hodin je naplánovaný v kostele koncert souboru „Lenka Baarová orchestra“, dirigovaného
Janem Niederlem. Sólistkou je mladá česká flétnistka Lenka Baarová. Hrány budou skladby Antonia Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena a Wolfganga Amadea Mozarta. Toto dnes již velmi známé hudební těle so získalo finanční prostředky na koncert z Fondu vážné hudby, vstupné bude tedy dobrovolné a výtěžek bude věnován
na sbírku pro obnovení zvonů.

Úspěšný dětský den.
Tak jako každým rokem, tak i letos uspořádal dobrovodský sbor dobrovolných hasičů na sportovním hřišti při příležitosti
MDD dětské odpoledne. Přišla se pobavit, zasoutěžit si a vyzkoušet si, jak se stříká z opravdové hasičské stříkačky asi
stovka našich nejmladších spoluobčanů. Při pohledu do dětských tváří bylo zbytečné se ptát, zda se jim odpoledne líbí. A
opravdu bylo na co se dívat. Vždyť uvidět na vlastní oči výcvik skutečných policejních psů, jejich poslušnost, vyhledání
drog a zadržení pachatele, trefovat se proudem vody na cíl, soutěžit v rozmanitých disciplínách a nakonec za vše si ještě trochu smlsnout, není to víc než skvělé? Našli se i nové talenty, kteří si zazpívali za hudebního doprovodu. I to většinou do té
doby nepřející počasí se tentokrát umoudřilo a ukázalo svou přívětivou tvář. A tak velké poděkování za celou zdařilou akci
patří našim hasičům a všem dobrovolníkům, kteří se postarali o organizaci a zdárný průběh celé akce. Starosta hasičů pan
Prokeš pak srdečně děkuje i všem sponzorům nejen této akce, ale dodatečně i lednového plesu. S. Scheinpflug.

Pár slov závěrem.
V poslední době se na mne obrací stále více lidí s tím, abychom vyhláškou omezili používání motorových zařízení, která vydávají hluk a obtěžují i na velkou vzdálenost ty, kteří v té době chtějí v klidu odpočívat. Říkám otevřeně a rovnou, vyhláš kou to řešit nelze, naše podivné zákony v tom vidí omezování práv a svobod občana. Lhostejno, že takový zdokonalovatel
trávníku si svou sekačku nastartuje v sobotu nebo v neděli odpoledne a otravuje sousedy v okolí blízkém i vzdáleném a
naopak jim, sousedům jejich práva na klid odepírá. To není o vyhlášce, to je o slušnosti, ohleduplnosti a o morálce. Mám
dobře v paměti zafixováno, jak jsem kdysi pomáhal své známé na statku nedaleko za hranicemi v Rakousku. To, že jsem za pnul v sobotu odpoledne brusku a čistil okenní rámy v ní vzbudilo přímo zděšení a když jsem se ptal, co se děje, tak mi vy světlila, že nemohu ve sváteční den obtěžovat hlukem sousedy. Nejbližší stavení je 150 m daleko...
Vím, jak v jedné vísce na jindřichohradecku upadli v nemilost pražáci, kteří přijedou na víkend a vytáhnou cirkulárky, se kačky a vyžínače, aby se po aktivním odpočinku vrátili do klidu svých kanceláří v Praze. Je jasné že ráno tráva bývá mokrá
a špatně se seče, ale v pracovní dny odpoledne by si snad každý ty dvě hodinky mohl vyšetřit a tyto hlukem zatěžující práce
vykonat.
Obdobná situace je s chovem domácích zvířat, zejména prasat a vodní drůbeže. I když tento stav již není ze stejného důvodu omezen vyhláškou, regulativ územního plánu obce tuto skutečnost velmi omezuje. Myslím, že králík a slepice, tradiční
zvíře našeho venkova, je pro Dobrou Vodu takovou hranicí, za kterou bychom se dostat neměli.
Berte prosím tato fakta v úvahu. Když se mě novináři ptají, zda zvažujeme na Dobré Vodě přípravu průmyslové zóny, rád
říkám, že ne, že zde chceme mít spíš rezidenční čtvrť s množstvím parkové zeleně, kde se lidé budou dobře cítit a kam se
bude i z Budějovic jezdit za odpočinkem. Nepřispějí k tomu ale ani vandalové, ani zloději. Ze 16 odpadkových košů, které
jsem nechal vyrobit, jsou dva již totálně zničené, agave, kterou jsme měli před obecním úřadem do loňského roku v modré
bedničce od sáčkového mléka a kterou jsem na doporučení zastupitelů nechal přesadit do úhlednější misky v noci z pátku na
sobotu zmizela atd. Udělejme proto prosím něco pro sebe i sami a bez vyhlášek! j.š.
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