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Výroční zpráva 2003. Vážení spoluobčané, předkládám Vám k nahlédnutí výroční zprávu obce za loňský rok.
Zakoupili jsme 3 nové počítače pro Oú. Koncem roku jsme získali možnost připojení k internetu bezdrátovým spojením.
Byla vystavěna nová hřbitovní zeď v úseku cca 15m a opravena celá východní a jižní strana. Provedena byla rekonstrukce
drenáží na fotbalovém hřišti. Bylo dokončeno koupaliště a dne 9. června 2003 jsme získali povolení k jeho prozatímnímu
užívání do 31. května 2004. V obci byly od května na šesti místech umístěny kontejnery na separovaný odpad - sklo, plasty,
papír. V jarních měsících byl proveden generální úklid obce, spojený s kácením stromů a sečení trávy. Kácení stromů pokra čovalo i na podzim a bylo spojeno s úklidem hřbitova. Byly dokončeny stavební práce ve Stříbrné ulici, stavba byla zaměřena
a je připravena ke kolaudaci. Zkolaudována byla ulice Sadová. Zabezpečili jsme hromosvodem budovu hasičské zbrojnice,
včetně sušáku hadic. Úder blesku do věže kostela v květnu způsobil škodu na elektronice v úřadu za 40 000 Kč. Aby se případ
neopakoval, zabezpečili jsme elektrorozvody protibleskovou ochranou. Odstraněním betonového podloží, odvodněním a oplocením byl dokončen víceúčelový kurt u Zš. Budova školy byla zastřešena, zvýšila se tím o 6m, byla vyměněna část oken a
vyměněny kotle. Byla dokončena včetně kanalizace a vodovodní přípojky moštárna a 2. září zkolaudována. Zájemci o
moštování ovoce mají úrodu zpracovánu na novém, hygienické normy splňujícím zařízení v prostředí podstatně lepším, než v
dosavadních prostorách. Byla přestěhována knihovna do hospodářského pavilonu mateřské školy. Tam se přestěhovala i rodi na Hájků z vozovek. V říjnu 2003 došlo k výměně střešní konstrukce na této budově, která byla staticky narušena hnilobou
jako následek nekvalitní práce OSP Č. Budějovice v r. 1992. Byla dokončena veřejná soutěž na výběr zhotovitele akce Dobrá
Voda, výměna azbestocementového potrubí. Soutěž organizovala firma RTS Brno. Hlavní kritérium- nejnižší nabídka, bylo
požadavkem Min. zemědělství. V listopadu začala rekonstrukce vodovodního potrubí, získána byla státní dotace ve výši 8 079
000 Kč a bezúročný úvěr na 9 600 000 Kč. Celá akce by měla být dokončena do konce října 2004. Formou oslovení tří zájem ců byl vybrán kritériem - nejnižší cena i technický dozor investora, firma VH Tress. Přibylo celkem pět nových sloupů
veřejného osvětlení. Byla dokončena a zkolaudována stavba prodloužení komunikace U Křížku, také včetně kanalizace, vody
a veřejného osvětlení. Za částku 2 996 000 Kč byla prodána ½ Střední integrované školy v Suchém Vrbném. Smlouva byla
podepsána dne 24. listopadu a právní účinek nastal po 27. listopadu. Peníze budou převedeny dle smlouvy na konto obce v r.
2004, 60 dní po provedení vkladu do katastru nemovitostí. Hospodaření obce v r. 2003: Příjmy:26 783 922, 49Kč, Výdaje: 30
764 642,69. Schodek rozpočtu: 3 980 720 Kč, způsobený hlavně zpožděním platby za Střední integrovanou školu v Suchém
Vrbném, vynucenou opravou střech MŠ a financováním akce „výměna vodovodního potrubí“ jež byl zapraven z rezervy obce.
JŠ.
Výměna vodovodního potrubí.
Během měsíce března, dubna a května bude výměna potrubí pokračovat v těchto ulicích: Zacharova, Na Kopečku, část
Požárníků, K Lusnému, Hornická, Lázeňská, Mládežnická, Sadová a U Domova důchodců. Postup prací bude zřejmě v této
době ovlivněn počasím, v úvahu musíme vzít i velikonoční svátky. Vždy po položení zhruba třicetimetrového úseku je dílo
zasypáno a obyvatelům není vjezd k domovu příliš omezen, maximálně na jeden den. Ve druhé fázi se pak dělají jednotlivé
domovní přípojky. Díky použitým technologiím je přerušení dodávek vody velmi krátkodobé, většinou v dopoledních hodinách. Prosím vás proto o pochopení, je to akce, která se nedělá často, ne každá obec si jí může dovolit a do budoucna se nám
určitě vyplatí. Já sám, bohužel, o omezení dodávek vody vím většinou maximálně den předem a informovat každého adresně
je věc nemožná. Praskne-li potrubí, neteče voda déle. Požádal jsem dodavatelskou firmu o nejrychlejší postup z důvodů
zvýšení DPH od května, jak jsem již uváděl dříve. V rozpočtu díla 23,5 miliónu Kč je nárůst DPH o 14% pěkná suma peněz.
Zastupitelé obce byli pracovníky 1. JVS informováni, že ztráty vody v naší vodovodní síti v posledních pěti letech byly v
rozmezí (26 – 38)%! Po dokončení výměny potrubí mají klesnout pod 10%. To se musí projevit dalším nezvyšováním cen
vody. V právních předpisech přijatých v průběhu roku 2003 stát nově upravuje, nebo zcela nově předepisuje provozovatelům
vodohospodářského majetku celou řadu povinností, jejichž dopad do ceny vodného a stočného nelze odvrátit, pouze mírně
omezit nebo rozložit do více let. Jde především o tyto předpisy: Novela stávající vyhlášky č. 376/2000 Sb., kde došlo k
významnému rozšíření počtu a rozsahu vzorků prováděných v oblasti dodávky vody, zákon 274/ 2003 Sb., který obsahuje
požadavek na vypracování provozních řádů pro všechny provozně samostatné vodovody a jejich předložení ke schválení
orgánu ochrany veřejného zdraví. Vládním záměrem těchto novel dvou zákonů je bezesporu harmonizace našich předpisů z
legislativou EU, ale i snaha státu zlepšovat a kontrolovat jakost dodávky a zajistit tak pro spotřebitele neustále kvalitní pitnou
vodu. Za růstem nákladů na vodné a stočné se skrývají i požadavky správních a samosprávních organizací na vedení majetkové a provozní evidence, digitalizaci vodovodní a kanalizační sítě, poskytování podkladů pro plán rozvoje sítí atd. Navržená
cena vodného pro naši obec se mění o 10% směrem nahoru a bude 33,01Kč (stočné 10,67 Kč, průměrná cena v jihočeském
kraji 14,06 Kč, vodné 22,34 Kč, průměrná cena 23,16 Kč) bez DPH, které zůstává s největší pravděpodobností ve chvíli, kdy
to píši, 5%. I v naší obci jsou tendence budovat si vlastní studny, nic proti tomu. Je však třeba si uvědomit , že kvalita vody,
zejména v těch do hloubky 10 m nemusí být dobrá a může být i příčinou salmonelózy, úplavice i dalších střevních onemocně ní. Je to tak trochu začarovaný kruh, neboť snížením spotřeby vody z veřejné sítě vzroste podíl tzv. fixních nákladů na cenu
vody, ty se budou muset rozpočítávat na menší počet obyvatel a to povede k dalšímu zdražování. A pokud dostávám rady,
abychom zvedli nájemné 1. JVS za užívání potrubí, vím jak by to dopadlo: Zvýšené nájemné by se promítlo do ceny vody pro
obyvatele a to skutečně asi nikdo nechceme...JŠ.

Nové vodovodní a kanalizační přípojky.
Vážení spoluobčané, s množícími se dotazy na možnost zřízení nových vodovodních či kanalizačních přípojek jsem požádal
o „návod“ pracovníky 1.JVS. a předkládám vám jejich odpověď:
Probíhající stavba „Rekonstrukce vodovodních řadů“, která se dotýká značné části místních komunikací, zahrnuje kromě
přepojování a výměn stávajících vodovodních přípojek i následnou obnovu živičných povrchů vozovek – zpravidla v celé šíři
dotčených ulic. Pro mnohé vlastníky parcel a zahrad, které dosud nejsou přípojkami napojeny na vodovod, kanalizaci, či jinou
inženýrskou síť, tak vzniká dobrá příležitost pro realizaci těchto nových přípojek. S ohledem na předpokládaný termín provádění živičných povrchů vozovek – postupně od července do srpna 2004 – předkládáme vlastníkům zmíněných „nezasíťovaných“ parcel a zahrad stručný přehled hlavních kroků, podle nichž by měli postupovat při zřizování nových vodovodních
a kanalizačních přípojek.
Postup při zřizování vodovodních a kanalizačních přípojek:
Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění
pozemku k zaústění do stokové sítě. Opravy a údržbu vodovodních přípojek a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích,
které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů.
Investorem stavby přípojky, tedy tím, kdo celou stavbu financuje, je majitel připojované nemovitosti. Pokud se rozhodnete
svoji nemovitost zásobovat vodou z vodovodu nebo odvádět odpadní vody ze své nemovitosti do kanalizace, je potřeba doručit svou žádost (osobně, či písemně) na vyjadřovací oddělení 1. JVS a.s., Severní 8/2264, České Budějovice. V žádosti je
nutno uvést adresu napojované nemovitosti a přiložit snímek pozemkové mapy s označením parcelního čísla napojované
nemovitosti, či pozemku. Na základě této žádosti Vám budou společností 1. JVS a.s. obratem doručeny základní pokyny pro
zpracování jednoduché projektové dokumentace přípojek a přiložen zákres vodovodních řadů a kanalizačních sběračů
v zájmovém území s uvedením možných připojovacích míst.
Zpracovanou projektovou dokumentaci přípojek předložíte k odsouhlasení opět na vyjadřovací oddělení 1. JVS a.s., Severní
8/2264, České Budějovice. Projekt s vyjádřením společnosti 1. JVS a.s. doručíte, společně s ostatními potřebnými dokumenty,
místně příslušnému stavebnímu úřadu (Magistrát města Č. Budějovice) se žádostí o vydání stavebního povolení. Po získání
příslušného povolení se již můžete obrátit na provozní středisko 1. JVS a.s., Severní 8/2264, České Budějovice. Zde s Vámi
dohodneme konkrétní termín osazení vodoměru a provedení napojení na vodovodní řad v časové koordinaci se zhotovitelem
rekonstrukce vodovodních řadů. Vodoměr dodává a osazuje provozovatel, neboť je majetkem vlastníka vodovodní sítě. Před
osazením vodoměru s Vámi společnost 1. JVS a.s. uzavře smlouvu o dodávce vody a před napojením na kanalizaci smlouvu o
odvádění odpadních vod. Obě smlouvy se zpravidla uzavírají zároveň v jedné listině.
S ohledem na blížící se termín provádění živičných povrchů vozovek doporučujeme zájemcům o zřízení nových přípojek
postupovat dle výše uvedených kroků pokud možno co nejrychleji tak, aby příslušná stavební povolení byla vydána v dostatečném časovém předstihu. (Po dokončení povrchů nebude možno provádět 5 roků ve vozovce stavební práce).
Vaše dotazy ohledně zřizování vodovodních nebo kanalizačních přípojek Vám na požádání ochotně zodpoví naši pracovníci
vyjadřovacího oddělení 1. JVS a.s. - pan Petr Kuba (tel. 387 761 243) a paní Ing. Marie Zídková (tel. 387 761 263). Vážení
spoluobčané, věříme, že výše uvedené informace Vám pomohou a přispějí k uskutečnění Vašich záměrů při jejichž naplňování
Vám co nejsrdečněji přejeme úspěch a zdar.
Ing. Jiří Lipold, technický úsek společnosti 1. JVS a.s.

Obecní knihovna na Dobré Vodě zve všechny zájemce o dobrou četbu k návštěvě. V současné době jak již jistě víte,
sídlí knihovna v posledním pavilonu Mateřské školy. Otevřeno je každé úterý od 15. do 18. hodin. Roční čtenářský
poplatek činí 20,- Kč pro děti a 40,-Kč pro osobu starší 15 let. Knihy lze vypůjčit na tři týdny a tuto dobu je možno po
dohodě prodloužit. Obecní úřad a knihovnice děkují všem příznivcům za hodnotné knižní dary, kterými byl v poslední
době obměněn a obohacen knihovní fond. V současné době se pracuje na zařazování těchto darů do kmenového fondu a
balení knih. Fond je rovněž pravidelně zpestřován soubory vypůjčenými z Jihočeské vědecké knihovny. Pro výzdobu a
zkulturnění prostředí po přestěhování by knihovna rovněž přivítala dary v podobě pokojových květin. Za ochotu a
vstřícnost příznivcům děkuje a všechny knihomily k návštěvě zve knihovnice Marie Vondrů.
Změna hodin pro veřejnost na poště.
Po vyhodnocení provozu na naší poště byly s vedením České pošty dohodnuty nově otevírací hodiny pro veřejnost:
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Kadeřnictví dámské, pánské, dětské je otevřeno vedle obchodu s potravinami U Hradských ve dnech popá od 10,15 do 17,00. Služby jsou na objednávku, v případě volné kapacity i bez. K návštěvě vás zve
Košátková Petra.
Mobilní sběrný dvůr. Na začátek dubna organizujeme opět mobilní sběrný dvůr, kde budete moci odložit
téměř vše nepotřebné. Termín a podmínky budou opět upřesněny letáky ve vašich poštovních schránkách!
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Spotřeba plynu. Na grafu vidíte porovnání finančního
vyúčtování spotřeby plynu u tří objektů obce v r. 2003. V
mateřské škole stoupla spotřeba ze 146 497 Kč na 158 510
Kč. Důvod je jednoduchý, na plynoměr Mateřské školy je
napojen i ohřev teplé vody pro plovárnu. U sloupců
základní školy je výrazný pokles spotřeby z 528 134,4 Kč
na 457 440 Kč. Více než sedmdesátitisícová úspora, která
se projevila jen za druhé pololetí po loňské výměně kotlů,
oken a zastřešení školy naznačuje, že to byl krok správným
směrem. I v budově obecního úřadu jsme využitím regulace
uspořili z 38 104,3 Kč na 35 108 Kč. To vše po dubnovém
osmiprocentním zdražení a říjnovém tříprocentní zlevnění
plynu! V grafu je pro lepší názornost uvedena spotřeba
plynu v m3, tedy „očištěná od cenových korekcí “. Na zálohách za plyn bude vráceno 125 160,5 Kč...

Ples dobrovolných hasičů Dobrá Voda.

Již po sedmé se konal 24. ledna 2004 v prostorách Gerbery tradiční ples dobrovolných hasičů Dobrá Voda. Tyto
prostory nejlépe vyhovují po stránce dopravní dosažitelnosti, estetiky prostředí, možnosti vyhrazení provozu restaurace
pro plesající návštěvníky do 24 hodin a v neposlední řadě přijatelnou cenou za pronájem sálu a přilehlých prostor. Stále
se zvyšující počet účastníků naznačuje rostoucí oblibu plesu nejen u obyvatel Dobré Vody. Upřímně děkujeme všem
dárcům cen i peněžních příspěvků na dokoupení dalších cen do stále bohatší tomboly. Dík jejich pochopení je tombola
tak bohatá a rozmanitá a nesporně přispívá k zvyšování návštěvnosti. Děkujeme i zastupitelům obce v čele se starostou
za věcnou, finanční i morální podporu při realizaci plesu i ostatních akcí, jako jsou Dne dětí a při získávání tak potřebné
výzbroje a výstroje nezbytné pro naplňování poslání Sboru dobrovolných hasičů. Zveme však mezi nás nové členy, jinak
skončí činnost sboru na Dobré Vodě přirozeným vývojem. Myslíme si, že by to byla škoda. Významnou roli hraje i
obětavá a kvalitní činnost třiceti členů SDH při přípravě plesu, zvaní, získávání dárců cen do tomboly, jejich shromaž ďování, převoz do Českých Budějovic a konečné uspořádání včetně prodeje losů, vydávání cen i pořadatelské služby.
Přípravu letošního plesu provázela až palčivá nejistota, zda bude včas dokončena rekonstrukce sálu a restaurace včetně
kuchyně. Termín 24. ledna 2004 jsme měli dohodnutý s restaurací i s hudbou od 25. ledna 2003.Definitivní smlouva s
nájemcem Gerbery Měšťanským pivovarem Samson nám byla podepsána 28. 11. 2003. Termín zahájení provozu však
byl 5x změněn, takže 4 dny před zahájením plesu byl sál bez stolů a židlí, hala a místnost pro tombolu plná stavebního
materiálu a restaurace bez podlah. Nakonec téměř vše dobře dopadlo a dojednali jsme malou restauraci v hale. Děkuje me hostům za pochopení. Příští ples se uskuteční 29. ledna 2005 v Gerbeře, již za plného provozu. Věříme znovu ve vaši
hojnou účast, ke které Vás již dnes srdečně zveme. Za pořadatele
Ing. arch. Mil. Scheinpflug.

Ceny v tombole.

Výroční schůze zahrádkářů. Dne 27. března se v Emauzích konala výroční schůze zahrádkářů. Kromě zprávy o
činnosti moštárny a zprávy o hospodaření organizace přednesl předseda pan Borovanský zajímavou přednášku o nových
odrůdách ovoce a zeleniny. Zahrádkáři chystají na květen i zájezd na plzeňsko. Rádi mezi sebou uvítají nové členy.
Sportovní klub Dobrá Voda u Českých Budějovic-oddíl kopaná. Pro lepší představu o současném stavu oddílu
kopané se zmíním o nedávné historii počínaje začátkem 90. let. V této době měl oddíl jedno mužstvo dospělých, které
hrálo okresní soutěž a vytvářelo se jedno mužstvo mládeže. Začal pracovat nový výbor, který s malými obměnami

pracuje v počtu sedmi členů dodnes. Od té doby se mnohé změnilo. V areálu fotbalového hřiště se každým rokem zkvalitňuje trávník, byly vyměněny a nově zřízeny záchytné sítě za brankami i v místech, kde by mohl být poškozen soukromý majetek. Dále byl zřízen vrt na vodu s nádrží, zajišťující velikou finanční úsporu při pravidelném stříkání hřiště.
Díky obci máme hlavně odpovídající sociální i společenské zázemí. V současné době má oddíl 183 členů, z toho 93
mládežníků, tři mužstva mužů a čtyři mužstva mládeže. A- mužstvo hraje na špici I.A třídy. Nejen výsledky, ale hlavně
hrou získalo pověst jako jedno z nejlepších mužstev všech I.A tříd v kraji, ale i nálepku od krajského svazu jako
mužstvo velice slušné, nehrající jenom fotbal pro sebe a pro diváky. Hráči jsou si vědomi, že reprezentují i naši obec. B
mužstvo postoupilo loni do III. třídy, kde zatím výsledky nejsou uspokojivé. Proto výbor rozhodl, že někteří starší hráči
toto mužstvo opustí a dostanou příležitost naši dorostenci, kteří se spolu se zkušenými, stávajícími hráči, pokusí opustit
sestupové pásmo. Ostatní hráči mohou svůj um dokazovat v mužstvu starých pánů, které bylo před několika lety
založeno jako poděkování za jejich aktivní činnost pro oddíl. Dorostenecké družstvo hraje, stejně jako A-mužstvo, na
špici I.A třídy. Jejich výsledky jsou stabilní a i přes to, že starší hráči odcházejí do B mužstva, je vytvořen kádr, který je
schopen tyto výsledky udržet, popř. ještě vylepšit. Starší žáci hrají rovněž I.A třídu. Bohužel nemáme v této kategorii
dostatek hráčů, nahrazují je hráči z mladších žáků a výsledky tomu odpovídají. V tabulce jsou poslední. Mladší žáci
nehrají mistrovskou soutěž, ale hrají přátelské zápasy s družstvy, s nimiž by soutěž hráli. Zatím neznají nic jiného, než
vítězství. Je to družstvo, stejně jako dorostenecké, pro budoucí doplnění A mužstva velice perspektivní. Mužstvo kadetů,
které hraje okresní soutěž, se rozvíjí nejen co do počtu hráčů, ale i co do kvality hry, což je znát na výsledcích
mistrovských utkání i v turnajích. Pro některé z vás musíme udělat toto prohlášení s vysvětlením: Pokud se týká hráčů
mládežnických mužstev, nikoho jsme nikdy neprodali ani neprodáme do jiného klubu. Někteří talentovaní hráči jsou na
hostování, tj. hrají v jiných oddílech, kde mládežnická družstva hrají vyšší soutěže-krajský přebor, divizi i I. ligu a po
ukončení mládežnického věku se k nám samozřejmě vrátí. Jsme přesvědčeni, že těmto hráčům jsme povinni a chceme
umožnit, aby své schopnosti rozvíjeli v oddílech, kde jsou lepší a kvalitnější tréninkové podmínky, hrají vyšší soutěže a
po sportovní stránce mají větší možnost se rozvíjet než u nás . Během měsíce února absolvovaly zimní soustředění družstva mladších a starších žáků, dorostu a A i B mužstva mužů. Všichni zúčastnění si toto soustředění hradí sami. Někteří
hráči mládežnických družstev nemohou jet z finančních důvodů, moc nás to mrzí, ale mi nejsme schopni toto soustředění z vlastních finančních zdrojů zabezpečit. I proto se obracíme na podnikatele, které oslovíme v souvislosti s finanční
pomocí, aby k nám byli vstřícní a uvědomili si, že i velmi malá finanční pomoc je pro nás pomoc velká. Těm sponzorům
kteří nám již finančně pomáhají, i těm ostatním kteří nám pomáhají jiným způsobem mockrát děkujeme a věříme, že
v jejich vědomí je něco, čemu se říká sounáležitost a pocit, že i oni svým možným způsobem přispěli k tomu, že oddíl
kopané je tam kde je. Je samozřejmé, že obec každoročně přispívá finanční částkou na chod našeho oddílu, je správné,
že při pravidelných vzájemných konzultacích diskutujeme o problémech a rozvoji oddílu, je pozitivní, že současné
zastupitelstvo, jako jediné, pochopilo, že obecní majetek je nutno využívat pro všechny. Proto je pro nás daleko snazší
zabezpečit údržbu areálu, proto ušetříme nemalé finanční prostředky za dopravu mládeže, a proto budeme mít menší
problémy s naplněním rozpočtu. Jsme přesvědčeni, že zastupitelé pochopili smysl činnosti oddílu kopané, tj. hrát kvalit ní fotbal pro všechny a zabezpečit sportovní činnost pro mládež. Nemyslíme si, že všechno děláme „až tak“, nebo že
jsme nejchytřejší, děláme co umíme. Uvítáme pomoc od každého, kdo pomůže v oblasti ryze sportovní, nebo i v oblasti
zabezpečení chodu oddílu. Jsou lidé, kteří naši činnost hodnotí nelichotivými výrazy, jsou i tací, kteří nemusí tomuto
článku věřit. Nejlepší zkušeností je podívat se přímo na fotbalové hřiště nejen na zápasy, ale i na tréninky. Věříme, že
hráči při mistrovských utkáních mohou očekávat vaši podporu a že se váš zájem zaměří i na naše hráče v družstvech
mládeže, kteří jsou za to velmi vděčni a moc jim to pomáhá. Za výbor oddílu kopané,
předseda Ing. Švihla Vladimír
4.2.2004

Mateřská škola

Ve dnech 22. - 26. 3. 2004 proběhne zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2004/2005. Přihlášky jsou k dispozici
na všech třídách mateřské školy.
Škola se zaměřuje zejména na práci dětí s keramickou hlínou. Dále nabízí aerobik, školičku jazyků – angličtiny,
němčiny, logopedickou prevenci, náboženství, školičku hry na zobcovou flétnu, plavecký výcvik, hudební kroužek,
spoustu divadelních představení, výletů a příjemné prostředí. Přijďte se k nám podívat, jste srdečně zváni.
Kolektiv mateřské školy
Velikonoční koncert. V neděli dne 11. dubna v 19 hodin se koná v kostele Panny Marie Bolestné sváteční koncert.
Sólistkou koncertu bude i mezzosopranistka Jadviga Scheinpflugová. Program: C. Monteverdi, J.S.Bach, V. Ochmann,
A.Michna z Otradovic – Loutna česká. Srdečně zveme!
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