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Na čem právě pracujeme.

Na plovárně, která byla uvedena úředně se všemi povoleními 11. června do ročního zkušebního provozu
odstraňujeme závady, způsobené většinou projektovými chybami a snad i nedostatkem zkušeností. Závady se
odstraňují velmi těžko, poněvadž na stavbě se podílelo devět firem a je snaha svádět chybu vždy na toho druhého.
Generální dodavatel jaksi nebyl. Prostor pomalu zarůstá trávníkem, za častého dozoru hygienické služby se daří
udržovat kvalitu vody v limitech. Výjimkou je pátek 4. července, kdy nám hygienik provoz nekompromisně
zastavil. Příčinu zhoršené kvality vody jsme snad odhalili, bylo to nejen velké množství návštěvníků v
předchozích dnech a také hrubá chyba jednoho z dodavatelů technologie. Kvalita vody našimi silami se
kontroluje každé 4 hodiny (množství chloru a pH měří a eviduje nájemce areálu), bazénová voda se nepřetržitě
filtruje. Její kvalitu, bohužel, zhoršují i špatné hygienické návyky návštěvníků. Ti mnozí zapomínají, že zásadou
číslo jedna před vstupem do prostoru bazénů je osprchovat se! Postupně dovybavujeme areál a zdá se, že si lidé na
plovárnu stále častěji nacházejí cestu. Našel se však už i takový člověk, který si cestou domů jako suvenýr odnesl
sprchu i s hadicí...
Na doporučovaných 6-8 sečí trávy v celé obci prostředky samozřejmě nemáme, ale po první, květnové seči
následoval nyní jakýsi generální úklid trávy a plevelů. Pokračovat budeme řezem keřů a stromů, které se již
vzpamatovaly po radikálním jarním zásahu. Další sečení trávy bude pokračovat tak, aby vzhled obce nutil k
zamyšlení i ty, pro které není problém zahodit papír od svačiny nebo lahev od pití na zem. Všem těm, kteří si v
okolí svého domu udržují trávník sami, děkuji. Zdá se, že těchto lidí přibývá a my budeme mít pak možnost čistit i
místa méně dostupná. Proveden byl i postřik proti plevelům. Pro to, aby se Dobrá Voda stala cílem turistů a
rekreační oblastí musíme pracovat a ne jen povídat.
Budovu hasičské zbrojnice jsme včetně sušáku hadic zabezpečili hromosvodem. To se naopak nepovedlo v
budově obecního úřadu, kde hromosvod i po čerstvé revizi je a přesto úder blesku do věže kostela způsobil škodu
na elektronice v úřadu za 40 000 Kč.
Ti vnímavější si již všimli, že v areálu vozovek se v budově garáží a bývalé výkupny Sběrných surovin začalo se
stavbou moštárny. Do konce srpna bude hotová a zájemci o moštování ovoce na podzim budou mít úrodu
zpracovánu na novém, nové hygienické normy splňujícím zařízení a i v prostředí podstatně lepším, než v
dosavadních prostorách.
Dokončen byl včetně oplocení i víceúčelový kurt u základní školy. Zájemci o jeho placené užívání se mohou
přihlásit na OÚ. Kromě toho se u školy připravuje zařízení staveniště a v nejbližších dnech se budova začne
zastřešovat, měnit a zmenšovat některá okna a do konce prázdnin bude zrekonstruována i kotelna školy. To vše
souvisí, jak už jsem se zmiňoval minule, s úsporou tepla. JŠ.

Jak jsme hlasovali v referendu.

V obou okrscích na Dobré Vodě bylo vydáno 1204 úředních obálek hlasujícím lidem z celkového počtu 1930
oprávněných občanů, zapsaných ve výpisu ze stálého a zvláštního seznamu. V těchto obálkách bylo odevzdáno
1177 platných hlasů. Příčinou neplatných hlasů bylo většinou zaškrtnutí obdélníčku „fajfkou“ nebo kroužkem,
nikoliv křížkem. Počet lidí, kteří odpověděli na otázku referenda kladně byl 978, proti bylo199 obyvatel.
Hlasování se tedy zúčastnilo 62, 4 % obyvatel obce a pro vstup do EU z nich bylo 83 %. Výsledky jsou
srovnatelné z výsledky celé České republiky. Pokud zajímá někoho můj názor, věřím, že zvítězila ta lepší
možnost. Neočekávejme zázraky, věřím, že nejsme horší než Italové nebo Portugalci a ti si viditelně polepšili
hodně. Nesrovnávejme se naopak s Nory nebo Švýcary, kteří v EU nejsou. Jako oni však hospodářsky tak silní
nikdy a nebo ještě dlouho nebudeme. Zejména v Norsku ale sílí tlak na vstup do unie od mladých lidí. Děkuji
všem, kteří spolupracovali jako členové komisí i těm, kteří se jinak podíleli na zdárném průběhu referenda a
bezchybném zpracování výsledků. JŠ.

Separovaný odpad.

Jistě jste již zaznamenali, že od května byly v obci rozmístěny na třech místech nádoby na separovaný odpad.
Během června to pak bylo na dalších třech místech. Není to záležitost levná, ale potřebná. Dá se říci, že po startu
této akce, kdy si lidé vyklidili prostory od starých lahví a papíru se kapacita nádob u těchto dvou komodit ukazuje
jako dostačující. V některých místech se však kontejnery stávají cílem nájezdu zřejmě podnikatelského odpadu a
odkladištěm množství kartonů. Tyto kontejnery však slouží pouze pro běžný odpadní papír z domácnosti, ostatní
větší množství papíru odkládejte i nadále ve sběrném dvoře. Trochu je problém s PET lahvemi. Povalují se často u
kontejnerů. Musím vás požádat, abyste tyto lahve nejprve sešlápli a teprve potom pevně zašroubovali. Nemůže se
potom stát, že ve vyhozené igelitové tašce bude šest lahví místo sešlapaných dvaceti. Problém s těmito

nesmačkanými lahvemi má i lisovací zařízení vozu, který je odváží a v podstatě odváží od nás vzduch obalený
folií. To není příliš hospodárné. Také obaly z pěnového polystyrénu nejprve rozlámejte, jejich objem se podstatně
zmenší! Pokud se stane, že v okamžiku, kdy nesete do kontejneru odpad a kontejner je momentálně plný,
nenechávejte jej u kontejneru, způsobuje to jen nepořádek v okolí,ani nedávejte do kontejneru na papír. Několik
let jste tuto možnost separování odpadu neměli, považoval bych za neúspěch tato sběrná místa opět rušit jen pro
to, že si někdo neuvědomí, že plast je plast a papír je papír. Kontejnery jsou a budou odváženy zcela pravidelně a
ke zbavení se separovaného odpadu budete mít příležitost. Kromě toho stále funguje sběrný dvůr a v krajním
případě máme i popelnice. K těm bych chtěl říci, že se v nich stále více objevuje tráva ze zahrad. To je
nehoráznost, která nejen zvyšuje tonáž a tedy cenu odváženého odpadu, ale i poškozuje transportní vůz. Množství
odváženého komunálního odpadu je některý měsíc letos až o dvacet procent vyšší proti loňskému roku. Nechci
znovu opakovat, že kompost o objemu 1m3 spolehlivě zlikviduje produkci plevelů i trávy z celé vaší zahrady.
Skutečně velmi nerad bych pro příští rok navrhoval zvýšení ceny na osobu za komunální odpad. Myslím, že
každý dnes ví, kam dávat peníze. Kromě toho bych chtěl upozornit, že nemůžeme v letním období ani jako obec
spalovat větve ani jiný materiál. Přesto nám i starý dřevěný nábytek včetně sedacích souprav a okna po výměně
občané stále častěji vyvážejí na místo, kde v zimních měsících máme mimořádné povolení ke spalování. Každé
takové jednání bude řešeno jako zakládání černé skládky a trestáno! JŠ.

Informace o povinnosti vlastníků nemovitostí se septikem, žumpou.

Firmou 1. JVS jsme byli jako obec požádáni, abychom občany upozornili na § 18 odst.4 zákona č. 274/2001 Sb.
O vodovodech a kanalizacích. Ten říká, že v případě, že je kanalizace v obci ukončena čistírnou odpadních vod (a
to je i náš případ, přestože mezičlánkem je město České Budějovice), není dovoleno vypouštět do kanalizace
odpadní vody přes septiky ani přes žumpy. Tato zařízení je tedy nutno zrušit. Upozorňují nás rovněž, že obec
může v přenesené působnosti rozhodnutím stavebního úřadu uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb,
na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to
technicky možné. Je už velmi pravděpodobné, že v příštím roce dojde všude tam, kde je staré vodovodní potrubí k
výměně stávajícího azbestocementového potrubí, které bude nahrazeno potrubím z polyetylénu a současně tam,
kde k této výměně dojde bude vyměněn i povrch vozovek. Potom bude na přípojky stavební uzávěra minimálně
pět let a mohlo by to přinést vlastníkům nemovitostí problémy. JŠ.

Dálnice D3 v úseku České Budějovice - hranice okresu Český Krumlov.

V roce 2007 se předpokládá začátek stavebních prací na tělese dálnice v blízkosti Dobré Vody. Ta nás oddělí od
Českých Budějovic. Stávající silnice mezi Suchým Vrbným a Dobrou vodou bude v místě bývalé cihelny
přemostěna dálničním mostem, takže samotná stavba na dopravní propojení nebude mít vliv. Jak bylo uvedeno v
Oznámení na úřední desce, je na obecním úřadu k nahlédnutí dokumentace, do které lze nahlédnout, činit si
výpisy, opisy, popřípadě kopie. Posuzovaný úsek je součástí nově budované dálnice (rychlostní silnice D3/R3
Praha-Tábor-České Budějovice-státní hranice s Rakouskem. Dokumentace hodnotí vlivy na životní prostředí. V
předkládané dokumentaci jsou vyhodnoceny dvě varianty dálnice D3 označované jako „D-A“ a „T“. (Varianta T
zasahuje do okresu České Budějovice pouze menší částí). Samozřejmě nelze celý elaborát přetisknout, ale zmíním
to nejpodstatnější. Kapitola Vlivy na obyvatelstvo: Nejvýznamnějšími vlivy na obyvatelstvo z výstavby a provozu
komunikací jsou negativní vlivy emisí látek znečisťujících ovzduší a hluku z dopravy. Významnost těchto
negativních vlivů vzhledem k obyvatelstvu je dána především hustotou provozu na komunikaci a vzdáleností
zástavby, především obytné, od komunikace.
Z tohoto pohledu je kritická severní část posuzovaného úseku dálnice D3, která prochází východním okrajem
města České Budějovice nebo se blíží zástavbě přilehlých obcí. Východní čtvrti města a satelitní obce mají
prakticky veškerou zástavbu obytného charakteru a dálnice se z nedostatku místa ve čtyřech úsecích této obytné
zástavbě blíží natolik, že lze očekávat negativní ovlivnění zde žijících obyvatel. Jedná se o následující lokality:
Hlinsko, Dobrá Voda, Pohůrka, Nové Hodějovice. Na základě výsledků modelových výpočtů kvality ovzduší bylo
provedeno vyhodnocení zdravotních rizik dlouhodobé expozice obyvatelstva oxidy dusíku. Podkladem pro
charakterizaci rizika i následná rozhodnutí mohou být určená pásma hodnot HI (Hazard Index). Hodnoty tohoto
HI< 0,1 = bez rizika, HI = 0,1-1 hodnoty se blíží riziku, HI 1-5 = riziko existuje, HI> 5 = riziko, vyžadující řešení.
Reálná expozice rizika pro Dobrou Vodu je nyní 0,01, po výstavbě 0,12. Nejvyšší hodnoty spojené s maximální
expozicí byly vypočteny v obcích Dobrá Voda, Pohůrka, Vráto; překročení hranice možného výskytu rizika pak
bylo zaznamenáno v obcích Stará Pohůrka, Hlinsko, Nové Hodějovice, Doubravice a Roudné. Z výsledků
hodnocení vyplývá, že posuzovaná výstavba dálnice D3 při zohlednění reálné expozice prakticky nezpůsobí vznik
zdravotního rizika z dlouhodobé expozice oxidů dusíku v okolní bytové zástavbě. Uvažujeme-li nejhorší možnou
situaci, pak v obcích, ležících v těsné blízkosti plánované trasy dálnice mohou vypočtené hodnoty již představovat
riziko z chronické expozice oxidů dusíku.

Vystavení obyvatel nadměrnému hluku má prokazatelně negativní vliv na jejich zdravotní stav. Prokázán byl
zejména vyšší výskyt kardiovaskulárních poruch a poruch spánku. V posuzovaném úseku dálnice D3 v bývalém
okrese České Budějovice je navrženo cca 12 180 m 2 protihlukových stěn. Stanovení přesné hranice, kdy se hluk
stává obtěžujícím je však závislé na citlivosti každého jedince. Z publikovaných údajů vyplývá, že s výjimkou
Pohůrky je možné navrženými protihlukovými bariérami zajistit dodržení limitní hladiny hluku 55 dB. V Pohůrce
však nebude zřejmě možné dodržet ani limitní hladinu hluku 60 dB a proto bude nezbytné zajistit buď ochranu
vnitřního prostoru objektů, změnu užívání stavby nebo její vykoupení. (Z tohoto důvodu jsou různé tlaky a
intervence lidí na změnu územního plánu ve prospěch zástavby rodinnými domy západně od dobrovodské
základní školy nerozumné a zatím živelně a z náletu tam vznikající lesopark se stane účinnou protihlukovou
clonou. V této oblasti může dojít i k ovlivnění kvality vody ve studních až do vzdálenosti 150 m od dálnice).
Výstavba dálnice D3 přispěje ke zvýšení bezpečnosti, pohodlnosti a ke zrychlení dopravy oproti stávající silnici
I/3. Snazší a rychlejší dopravní obslužnost podpoří další ekonomický rozvoj jihočeského regionu a tudíž i zvýšení
životní úrovně obyvatel. Negativní dopad bude mít nová dálnice na obyvatele těch obcí, které žádnou tranzitní
dopravou netrpěly a teď budou mít ve své blízkosti dálnici. To se týká především východního okraje Českých
Budějovic a přilehlých obcí Vráto, Dobrá Voda, Pohůrka, Nové Hodějovice. V těchto lokalitách převažuje
zástavba rodinných domů, často vyššího standartu. Výstavba a zejména provoz dálnice atraktivitu tohoto území
významně sníží. I když nedojde k překračování hygienických limitů hluku a imisních limitů znečisťujících látek v
ovzduší, obyvatelé budou vnímat dálnici silně negativně. Územím dálnice procházejí i delší výletní trasy např. ze
Suchého Vrbného na Dobrou Vodu při Dobrovodském potoce, mezi Starými Hodějovicemi, z Dobré Vody do
Hlinska atd. Kromě vlivu na obyvatelstvo jsou zde specifikovány i vlivy na faunu a flóru, ekosystémy, migrační
koridory zvěře a další. Pro objektivní zhodnocení je třeba prostudovat samozřejmě celý dokument. Odstavec
Celkové hodnocení zní doslovně: Celkově lze konstatovat, že negativní vlivy výstavby a provozu dálnice D3 na
životní prostředí a zdraví obyvatel nejsou natolik závažné, aby bylo možné realizaci dálnice zpochybnit.
Posuzovaná varianta D-A je v závěru dokumentace EIA SERVIS doporučena k další přípravě a k realizaci.
Tolik tedy odborný text. Protože naše republika nemá tolik říček a řek jako třeba naši jižní sousedé, zásoby uhlí se
tenčí a pokud je budeme rabovat dosavadním tempem, budeme za třicet roků bez uhlí, musíme mít jaderné
elektrárny. Ať se to někomu líbí nebo ne. Pokud si někdo myslí, že je svištící vrtule větrných elektráren nebo
solární články nahradí, je vedle. A zrovna tak je to s dálnicemi. Itálie, Německo i Rakousko mají dálniční síť
daleko hustší než my a staví dál. Kupodivu okolí rakouských dálnic je téměř všude až neskutečně zelené. Éra
olovnatých benzinů a aut bez katalyzátorů i u nás končí. Nemáme z dálnice v našem sousedství vůbec radost,
zejména proto, že se nás bezprostředně týká. Pohled na Kleť, který mnozí z nás berou jaksi automaticky se z
mnoha míst u nás zcela vytratí a při cestě domů bude panorama Dobré Vody s kostelem rovněž zakryto
betonovým tělesem dálnice. Již v květnu 1998, kdy se zastupitelé obce vyjadřovali k územnímu plánu, (konceptu
sídelního útvaru města České Budějovice) proti dálnici v této formě protestovali. Podíváme-li se však na
možnosti, kudy ji vést, projektanti asi moc prostoru neměli. Budeme si však na ni muset zvyknout, nám
předložená studie řeší jen vliv na životní prostředí. O koncepci stavby je rozhodnuto. Do předložené dokumentace
je možno nahlédnout až do 8. srpna. Tím bude splněna zákonná podmínka vyvěšení oznámení na úřední desce 30
dnů. Toto oznámení bylo vyvěšeno původně již 5. června. Po referendu jsem jsem požádal zaměstnance, kteří
tiskoviny na úřední desce obměňují, aby staré materiály sundali. Bohužel, nevšiml jsem si, že bylo omylem
sejmuto i toto oznámení. Všimla si toho však paní Jaroslava Brožová, naše občanka. Místo, aby mě na to
upozornila, zeptala se mě telefonicky, zda je možné do dokumentace nahlédnout. S kladnou odpovědí se
nespokojila a stěžovala si na absenci oznámení na Krajský úřad. Po jejich upozornění jsem oznámení znovu
vyvěsil a odbor životního prostředí kraje o této skutečnosti informoval. S tím se tato paní nespokojila a
informovala Českobudějovické listy. Když i redaktorka tohoto deníku považovala mé vysvětlení za uspokojivé,
obrátila se paní Brožová na ministerstvo životního prostředí. Telefonicky jsme se s pracovníkem ministerstva tedy
dohodli, že oznámení bude zveřejněno až do 8. 8. a nedojde k procesní chybě. Škoda, že paní Brožové nevadí, že
zeleň ze zahrady stromu, kde řadu let bydlí přesahuje nejen na chodník, ale i do komunikace, že spadané švestky
než shnijí musí i ona sama rozšlapovat cestou domů i ven. JŠ.
ZVONY PRO DOBROU VODU.
Bylo to právě v červnu před 270 lety, kdy – v té době již proslavený a obecně uznávaný architekt Kilián Ignác
Dietzenhofer, zahájil stavební práce na poutním kostele Panny Marie Bolestné, v místě zvaném „U dobré vody“,
ležícím jen málo kilometrů od královského města Českých Budějovic.
Samo o sobě to nebylo místo, které by vynikalo nějakou mimořádnou pozorností, ale přesto, rok od roku tam
přicházel větší počet lidí a to kvůli vodě, která vyvěrala ze svahu na kraji lesa. Napít se a omýt „dobrou vodou“
bylo přáním mnoha lidí, kteří slyšely o ozdravujících účincích této vody. Zástupy přicházejících poutníků se staly
důvodem, proč českobudějovický magistrát rozhodl o stavbě nového poutního kostela v přírodě. Práce trvaly
pouhé dva roky, takže již v roce 1735 byl objekt stavebně dokončen a v následujících letech se pokračovalo s
dokončováním interiéru, jako např bočních oltářů, kazatelny,varhan atd. Netrvalo dlouho a z kostelíka Panny

Marie Bolestné, který se uprostřed malebné krajiny majestátně tyčil nad městem, bylo slyšet zvuk zvonů
rozléhající se do nejširšího okolí a připomínající jak důležitou úlohu má v lidském životě duchovní dimenze.
Zvony vyzváněly při různých slavnostech či v době smutku, ale nastala také období, kdy hlahol zvonů nebylo
slyšet vůbec. To bylo v době dvou světových válek, kdy došlo k rekvizici zvonů, které byly použity pro válečné
účely. Naposledy se tak stalo v roce 1943, kdy byly odvezeny tři zvony a pro dobrovodský kostel zůstal uchráněn
pouze jediný. Jedná se o zvon (e2) mimořádné historické hodnoty, který byl odlit v roce 1799 zvonařem Pernerem
v Č. Budějovicích a přestože potřebuje po mnoha letech určité úpravy, zní z věže kostela dodnes. V
neuspokojivém stavu se nachází i druhý, menší zvon, odlitý v roce 1948 neznámým zvonařem pro kapličku, která
stávala na suchovrbenském náměstí nedaleko obchodu Albert a byla zbourána v padesátých létech. Zachráněný
zvon z téže kaple byl přenesen do věže kostela v Dobré Vodě, přestože intonačně není vyhovující.
Kdy už konečně nastane chvíle a opět zazní hlahol zvonů, tak jak tomu bylo dříve? Tuto otázku si klade se
zájmem i velmi mnoho dobrovodských občanů. Jistě se v této souvislosti objeví i hlasy, že zvony jsou rušivým
elementem v našem prostředí. Taková kritika může mít své oprávnění a důvody, avšak jedná se spíše o úhel
pohledu, který je poněkud omezený a nemá příliš mnoho společného s kulturním cítěním, smyslem pro krásu a
pro tradici, z níž vyrůstáme nejen my, ale i celá evropská kultura do níž patříme a k níž se právem hlásíme. Má-li
se tedy vše uvést do původního stavu, je zapotřebí tří nových zvonů, což ovšem vyžaduje nemalé úsilí spojené s
finančními náklady. Vyjádřeno čísly, jedná se přibližně o jeden milion korun. Pozornosti si zasluhuje i myšlenka
realizace celé zvonkohry, která by zdůraznila nejen ojedinělost dobrovodského kostela, skvostu to barokní
architektury, ale vtiskla by jistou originalitu i celé obci.
V nejbližší době se proto, v součinnosti s Obecním úřadem, uskuteční rozsáhlá sbírka pod názvem: „ZVONY
PRO DOBROU VODU“ a bude záležet jen na velkorysosti nás dobrovodských občanů, přátel a sympatizantů s
touto myšlenkou, za jak dlouho, v jakém časovém horizontu bude možné uskutečnit tento projekt. Jestliže byl celý
objekt kostela postaven během pouhých dvou let, pak není snad přehnaná a neoprávněná naděje na to, aby v
červnu roku 2005, kdy se bude slavit 270 let od vysvěcení a otevření kostela Panny Marie Bolestné, opět zvony
slavnostně vyzváněly. P. Dr. Zdeněk Mareš, Th. D., duchovní správce farnosti.
Dobrovodský Šprtec v 1. lize opět na čele.
Už tradičním sportem v naší obci se stal stolní hokej kategorie Billiard – Hockey. Dobrá Voda je již známou
jihočeskou lokalitou, ve které se s železnou pravidelností odehrávají turnajová klání jednotlivců i soutěže
družstev.
V poslední době navíc potěšil i zvýšený zájem juniorů z naší obce o aktivní zapojení do soutěží. Proto se vedení
oddílu stolního hokeje, sdruženého pod hlavičkou Sportovního klubu Dobrá Voda, bude snažit oslovit po skončení
letních prázdnin místní Základní školu a zorganizovat zájmový kroužek zaměřený na Šprtec. Celá věc již byla
v jednání v době nedávné a zájem žáků byl zřejmý. Pochopitelně celé věci musí být nakloněna i obec. Pro herní
růst by pak měli zájemci z řad žáků vytvořeny ideální podmínky, když hráči místního oddílu působí ve všech
druzích soutěží, organizovaných Unií hráčů stolního hokeje. Přínosnou by se pak tato cesta měla stát také pro klub
samotný, který by si tak měl vychovat nadějné hráče i pro svůj elitní tým.
Ten je v současné době opět v popředí nejvyšší soutěže družstev a na druhém místě je jen díky méně odehraným
zápasům. Hráči dobrovodského klubu jsou však v letošním ročníku zatím jediní, kteří v odehraných utkáních
neztratili se svými soupeři ani bod. Je třeba připomenout, že Dobrá Voda obhajuje titul jak z loňského roku tak i
z let 2001, 1999 a 1998. Od konce roku 2002 tak máme v obci aktuálně nejlepší klub historických tabulek Šprtce.
Žádný sportovní subjekt se však neobejde bez pomoci sponzorů, kteří se na jeho úspěších taktéž podílejí nemalou
měrou. V případě zdejších stolních hokejistů se jedná především o WIP Reklamu České Budějovice, Budějovický
Budvar a samozřejmě obec Dobrá Voda. Ve výčtu nesmí chybět ani Hotel Emausy, ve kterém oddíl WIP Reklama
Dobrá Voda našel své domácí prostředí a v jehož prostorách se většina klání odehrává. M. Mach.
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