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Vážení spoluobčané,
Léto a teplé dny jsou za námi a tak doufám, že jste načerpali dostatek sil pro po všech stránkách náročné podzimní i
zimní období. Tlaky na peněženky a konta se již projevují jak u jednotlivců, tak i u městských i obecních samospráv. Chtěl
bych znovu poukázat na některé jevy, které tyto tlaky také podporují, jsou zbytečné a je možné je eliminovat. Především a
nejenom na Dobré Vodě je to vandalizmus. Vzniká zklamáním z vlastní neschopnosti, emoční nevyzrálosti, stále častěji jsou
na vině drogy, sklony k agresivitě a především příslušnost ke skupině podobně smýšlejících vrstevníků. To pravděpodobně
vede některé mladé lidi (jich se to týká především) k tomu, že páchají z počátku drobné přestupky, jejichž výstupem ale
bývá obvykle poměrně velká materiální škoda. V poslední době to jsou např. opět kamením rozbité lampy veřejného osvět lení v okolí kostela, které se pak podílely i na výpadku veřejného osvětlení v širokém okolí. Je to psychologie davu. Pánové
se před sebou vzájemně hecují, povzbuzují a předvádějí. Toto chování však přerůstá někdy až v jednání, které by se mohlo z
přestupku proměnit na trestný čin. Jak jinak by bylo možné kvalifikovat případný úraz cyklisty nebo motorkáře od velmi
pevného lana, napnutého v noci v srpnu mezi sloupky oplocení v Zacharově ulici? Tentokrát se, i díky pozornosti jednoho
dobrovodského občana, který tudy časně ráno procházel, nic nestalo. Nemusí tomu tak být vždy. Také dva kryty kanálů v
přibližně stejném období a ve stejné ulici se nestaly terčem lapků a neskončily ve sběrně. Skončily v potoce. Kde by skončil
cyklista nebo motocyklista, který by do takto obnaženého kanálu najel, raději ani nedomýšlím. Také přibývá motorkářů a
nově i mladých majitelů skútrů, zběsile projíždějících obcí. Spoléhají na to, že pokud nejsou policií zadrženi na místě, nic se
jim nestane. Protože na křižovatkách nerespektují ani dopravní značení, ani přednost zprava, je jen otázkou času kdy padne
rána...
Většina obyvatel republiky zaznamenala vydání zákona, který řeší zimní údržbu chodníků. Ten zákon je dobrý snad
v tom smyslu, že snímá z vlastníka nemovitosti právní odpovědnost za případný úraz na chodníku. V civilizovaných zemích
však nemá obdobu v tom, že povinnost uklízet chodník od sněhu je přenesena na města a obce. Rakousko je vyspělou zemí s
dlouhou historií, ale této naší novince se i oni usmívají. Obec se snaží připravit na zimu nákupem nové techniky. Ke dvěma
sněhovým frézám letos přibylo i rozmetadlo posypových materiálů včetně soli. To lze velmi rychle namontovat na náš malý
nákladní automobil, zásobník posypového materiálu bez doplnění vystačí asi na 10 000 m 2. Těžko však lze očekávat, že ráno
budou po nočním sněžení všechny chodníky zametené. K tomu nemáme ani dost pracovníků, ani financí. Řešení, ke které mu zastupitelé ani letos nepřistoupili, tu však je. Zvýšení domovní daně. To budeme vidět po vyhodnocení letošní zimy a
přístupu obyvatel k věci. Bude-li nutné, budeme muset sáhnout i k tomuto prostředku. Pak bude peněz na úklid sněhu dost.
Ale touto cestou jistě nikdo z nás postupovat nechce. Na rozdíl od státu, který zatím není schopen ty, kterým vyplácí sociální
podporu, přinutit k takovéto práci, vznikají (a v budějovicích již jsou) agentury, které obcím dokáží dostatek pracovníků pro
úklid sněhu zajistit. Kdykoliv, ale za peníze. A ten, kdo se těší, jak si letos „obec“ vychutná, bude možná příští rok při pla cení domovní daně překvapen, protože peníze se ani „obci“ nelíhnou. Snad k tomu kroku nebudeme muset přistoupit .
Donesly se ke mně „zaručené“ zprávy, že autobusy MHD, linka č. 10 a 13 budou trvale jezdit Starou cestou. Ušetřte si prosím čas a nesbírejte podpisy na protest. S obcí o tom nikdo nejednal a nic takového ani nehrozí. Je to jen otázka
dokončení rekonstrukce Ledenické ulice a potom se obě linky vrátí na svou trasu. Stavební povolení vyprší koncem října a
zatím ani nebylo prodlouženo! Otevřením Ledenické silnice se opět sníží intenzita provozu na Lázeňské, protože až do začátku výstavby dálničního tunelu, která je opět v nedohlednu, by neměla být Dobrá Voda objízdnou trasou.
Většina sloupů veřejného osvětlení byla očíslována, na dalších se pokračuje. Čísla jsou zpravidla ze strany od ulice.
Pokud budete hlásit nesvítící světlo, nahlašte, prosím, číslo sloupu a ulici. Bude tak přesněji lokalizováno místo poruchy.
Pokud však nesvítící lampu nikdo nenahlásí, je zbytečné se zlobit. Byly opraveny i nejhorší závady na komunikacích.
Vzhledem k nízkým daňovým příjmům do rozpočtu obce budeme v opravách pokračovat až v jarních měsících.
V listopadu ošetříme řezem vytipované stromy ať již z důvodů suchých větví, nebo ty, u kterých hrozí nebezpečí
rozlomení korunních větví pod tíhou sněhu. Středem pozornosti budou jistě lípy v okolí kostela a jasany Na Stráni, kde loni
došlo ke škodám na soukromém majetku. Protože se jedná o stromy volně rostoucí mimo les a ne kácení, není třeba za hajovat žádné řízení. Pokud se však najde někdo, kdo je přesvědčen, že takový zásah není nutný, rád se mu to pokusím na
místě vyvrátit.
A ještě stručně k otázce „Emaus“. Obec dodala všechny potřebné doklady ke koupi. Kupní smlouva zatím podepsá na nebyla a čeká se na další tah v jednání, který musí nyní udělat za vlastníka - Českou republiku, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Peníze na nákup obec v rozpočtu má. J. Šabatka, starosta.

Třetí dobrovodské hlaholení
V sobotu 28. listopadu od 16 hodin se v kostele rozezní zpěv pěveckého sboru Canzonetta a Komorního sboru Canzonetty při
ZŠ a ZUŠ Bezdrevská ul. Opět po roce tento sbor zazpívá na Dobré Vodě v sobotu před první adventní nedělí. Vy, kdož jste o něm
ještě neslyšeli a nebo ho neslyšeli zpívat, určitě přijďte. Vy, kdož jste jej zpívat slyšeli, si příležitost jistě nenecháte ujít. Sbor získal
pod vedením sbormistrů Anny Knotkové a Petry Nové uznání i v mezinárodních soutěžích.
Neobvyklý čas začátku koncertu vánočních písní byl zvolen záměrně. Po jeho skončení, tedy zhruba za hodinu bude venku asi již
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dostatečná tma na to, abychom společně slavnostně rozsvítili Vánoční strom. Již potřetí dokonce dva stromy. Ten menší se spolu s
již tradiční a po páté opět trochu jinou vánoční světelnou výzdobou rozzáří u areálu mateřské školy. K tomu si určitě rádi vy slechnete zvonění – hlaholení dobrovodských zvonů. Atmosféru si můžete také již tradičně vychutnat společně nápojem zvaným
lidově „čaj dobrovodských požárníků“, kteří vás také srdečně zvou.

Co se děje v naší knihovně.
V knihovně bylo v posledním roce uskutečněno mnoho mravenčí práce. Především byl zpracován elektro nický katalog, takže jsme získali přesné informace o stavu našeho knižního fondu. Činí 7.092 svazků, z toho je 3.678
beletrie pro dospělé, 1.590 knih naučných, 1.511 dětských a 313 dětských naučných. O kvalitě fondu vypovídá např.
to, že z prvních sta knih nominovaných v celonárodní anketě Kniha mého srdce, jich máme v naší knihovně 90 a z
první dvanáctky všechny. Kromě vlastních publikací máme k dispozici dlouhodobě vypůjčený velký knižní soubor z
Jihočeské vědecké knihovny, který náš fond příjemně osvěžuje a je podle potřeby obměňován. Celkově je tedy možno
vybírat asi z 10.000 svazků. Elektronický katalog je volně k využití jak v oddělení pro dospělé, tak i v oddělení pro
děti, stejně jako Internet.
V knihovně je rovněž mnoho časopisů, většinou je však nemáme předplacené, ale získáváme darem. Je to velká fi nanční úspora a výborné další využití přečtených periodik. Jsme rádi za jakékoliv věnované časopisy! Stejně tak se neostýchejte darovat jakékoliv knihy, které budou kvalitně využity! Místa je v knihovně zatím dostatek.
Všechny naše knihy byly dosud označeny vlastnictvím knihovny krajského města, jíž byla naše knihovna dříve pobočkou. To bylo nutno opravit a dále knihy opatřit kódy potřebnými k počítačovému půjčování, které jsme zahájili v září.
Fond bylo třeba také aktualizovat. Od občanů jsme získali cca 2.000 svazků knižních darů, které jsme porovnali se
stávajícím fondem, vyměnili opotřebované výtisky za zachovalejší, další nově zapsali, nepotřebné knihy poskytli jiným
knihovnám. Za všechny dary vřele děkujeme. Asi 1.500 svazů bylo nutno nově obalit do folie. Do všech vícesvazkových publikací byly vpisovány názvy a sled souvisejících děl a knihy chybějící do těchto kompletů jsme se snažili
dokoupit. Byla ucelena řada ság a sérií. Ne vše se nám ale podařilo koupit, proto předkládáme seznam postrádaných
titulů. Pokud leží nevyužité v některých soukromých knihovnách, byli bychom rádi za jejich věnování.
V novém prostředí se všem velice líbí. Kromě výpůjční služby byly uskutečněny besedy pro jednotlivé třídy zdejší
základní školy, pro dospělé občany přednáška se zdravotní tématikou, beseda o knize Putování za jihočeskou lidovou
architekturou s autorem Mgr. Luniaczkem, beseda se spisovatelkou Hanou Marounkovou a konají se zde rovněž
domovní schůze obyvatel těchto bytových domů. Tím knihovna slouží i dalším kulturním a společným účelům.
Knihovnice Marie Vondrů.

Seznam knih, které je potřeba doplnit do kompletních celků:
Adla: V mrazech jabloně nekvetou: 2. a 3. díl této trilogie. Andrewsová: Perla v mlze, Nejkrásnější třpyt, Utajený drahokam,
Matné zlato, Vykoupeni ohněm, Setba minulosti, Tklivá melodie, Dojemná píseň, Nekonečná symfonie, Noční hudba, Nemilovaná, Zklamaná srdce, Příslib naděje, 1.- 4. díl serie Sasanky, Svítání, Tajemná rána, Dítě soumraku, Noční hlasy. Applegate:
Zoey podvádí, Nina nic nepoví, Ben se zamiloval. Bauerová: Srdce v kamenném kruhu, Benzoni: Modrá hvězda, Burroughs:
Tarzan 2. - 24. díl. Buttner: Alf I., II., III. díl. Clavell: Šogum 2..díl. Deanová: Dobrá adresa. Deveraux: Stále, Zkrocení.
Dickens: David Copperfield I.díl. Feuchtwanger: Vyhnanství. Fialová: O sobě 2.díl. Flos: Lovci orchidejí 2. díl. Frakes: Terminátor 2. díl. Hanzlík: Princ v Zeleném království. Hercíková: Druhá láska. Jandovský: Vánoční hon, Dlouhá noc. Janssonová: Bláznivé léto, Kometa, Mumini:příběhy o skřítcích muminech, Pozdě v listopadu, Tatínek a moře. Kapesní atlas chráněných a ohrožených živočichů II. díl. Kouřimský: Nerosty I. díl. Kubálek: Recitujeme I. díl. Lermontov: Výbor z díla I.díl. Loukotková: Před námi boj. Lowellová: Jenom on, Jenom ty, Jenom láska. Markov: Slunce seno erotika. Martin: Manželé z Venuše,
Milenky našich robotů. Mach Johnstonová: Deník kanadské manželky – pokračování. Michael: Sabrina a Stefanie. Neužil:
Trýzeň slávy, Královna Eliška Rejčka. Nienacki: Pan Auťák a Vinnetou. Nohejl: Nazdar, hrabata! Poberová: Čekatelky. Poláček:
Okresní město. Poledňáková: Jak Anděla viděla anděla. Pošíval: Satanovi koně. Rudolf: Jak jsme poslouchali noc, Metráček
aneb kosti jsou vrženy. Řeháčková: Kdo pochopí Mariku. Semjonov: Příkaz přežít, Shelleyová: Frankensteinova nevěsta. Spáčil: Náušnice z Madagaskaru, Náhrdelník z Hostýnského Hradiště. Suchl: Senzační trio, Senzační pár. Suchý: Starosti s Katkou.
Štorkán:Kronika katů Mydlářů: 1. díl= Meč magistra mediciny. Šulcová: Poločas nadějí. Tammsaare: Indrek z Vargaäl. Thpmpsonová: Slunné dny. Tlučhoř: Děti jeskyň 2. díl. Toman: Trampoty na pokračování. Ullrichová: Láska je na palici. Vaňková: Roky před úsvitem, Od trůnu dál, Čas čarodějů, Žena pro třetího krále. Vašinová: Ordinace v růžové zahradě 3. díl. Wilsonová: První láska. Zapletal: Velká encyklopedie her 3. díl. Zezulka: Z deníku praktického lékaře 2. díl.
Jedná se o knihy, které nejsou již na trhu dostupné a nevyskytují se ani v Antikvariátech. Máte-li některou z těchto knih ve svém
fondu a mohli byste ji postrádat, nabídněte ji, prosím, naší knihovně.

Obec podpoří finančně zábavu v obci.
Pokud by někdo z jednotlivců chtěl zorganizovat v příštím roce akci či zábavu pro děti nebo dospělé a získat na to nějaké
peníze, právě je k tomu vhodná doba, neboť se připravuje sestavování rozpočtu pro příští rok. Do poloviny prosince před ložte písemně svůj záměr a finanční požadavek na oú. Přiznaná částka musí být schválena v rozpočtu obce. Pravidla pro její
vyúčtování budou rovněž včas stanovena. Fantazii se meze nekladou, pouze platí, že organizátorem akce je žadatel !

Kominík Jung sděluje:
17.11.2009 budu vymetat (čistit) komíny v ulicích: HORNICKÁ, K LUSNÉMU, TRÁVNÍ a v okolí. Každý objednaný zákaz -

ník dostane malý dárek. Cena služby je 200kč za čistění jednoho sopouchu tuh. pal.(díry.) 200Kč za čistění jedné kom. vložky tuh.
pal./plyn. Začátek kom. prací je stanoven od 8.00.hod. Miroslav Jung Kominictví, tel. 608 043563. Možno objednat službu i na
obecním úřadě (podatelna).

Jaká je voda v dobrovodské kapličce? Nic moc!
Na přání obyvatel obce jsme nechali odebrat dne 24. září akreditovanou laboratoří vodu k detailnímu rozboru ši roko daleko známého dobrovodského pramene. Provedeno bylo chemické i mikrobiologické vyšetření vzorku. U chemického vyšetření (amonné ionty, barva, celkový organický uhlík, dusičnany, dusitany, chloridy, pach, zákal, vápník a
hořčík -tvrdost a železo) jsou hodnoty v pořádku, někdy hluboko pod požadovaným limitem. Ovšem mikrobiologické
vyšetření ukázalo, že přítomné enterokoky a escheria coli svědčí o průsaku nějaké žumpy či kanalizace v ne příliš
vzdáleném okolí. Před pitím této vody, zejména ve stavu nepřevařeném, je nutno varovat !!!

Obecní Ducato se podívalo do Švédska
Až po téměř dvanácti letech své existence se vydal obecní automobil Fiat Ducato na svou opravdu první „dálkovou
jízdu“. Stalo se tak díky pochopení obecních zastupitelů, kteří vyslyšeli prosbu zástupců SK Dobrá Voda oddílu stolního hokeje a
zapůjčili automobil pro cestu na závěrečný turnaj Poháru mistrů evropských zemí do Švédska. Výrazně tak pomohli snížit
dobrovodským vyznavačům Šprtce náklady na účast na tomto elitním klání, neboť nejenže nebylo zapotřebí platit pohonné hmoty
pro dva osobní automobily, ale hlavně dvojitý trajekt na trase Sassnitz – Trelleborg a zpět. Cena za trajekt se totiž platí naprosto
stejná za automobil do šestimetrové délky jestli v něm jede jediný člověk, nebo třeba 9 pasažérů. Pro zajímavost uvádím, že se
jedná o téměř sedm tisíc korun za zpáteční jízdenku ušetřených za druhý automobil. Navíc v družstvu dobrovodských stolních
hokejistů figurují hned tři hráči s profesionálním řidičským přezkoušením a tak i předpisům bylo učiněno za dost.
Finálové klání PMEZ se odehrálo v hale pořádajícího klubu ÖTH Lund. Mezi elitní tři týmy se překvapivě probojoval
mimo domácího celku a úřadujícího mistra ČR, který cestoval v sestavě Jiří Honsa, Petr Honsa, Miloslav Mach, Jan Mach, Martin
Pařez, Adam Svoboda a Václav Zíka, i dánský mistr DBHF Aarus, který překvapivě postoupil na úkor ruského mistra z Petrohradu. Ve finálovém trojutkání však již za oběma svými soupeři zaostával a tak se opět konalo tradiční finále, ve kterém se představi li mistři Švédska a České republiky. Přestože první dvě kola byla vyrovnaná, konečný výsledek v poměru 6:2 pro českého šampióna působí poněkud jasně. Stolní hokejová liga WIP Reklama Dobrá Voda u Českých Budějovic získala po letech 2000
(Německo), 2001, 2002 (Dánsko) a 2007 (ČR) a 2008 (Rusko) již svůj šestý pohárový triumf a oprávněně se tak může i nadále
pyšnit celkovým prvenstvím v celosvětovém žebříčku klubů, které jí náleží již od roku 2002.
Hráči dobrovodského celku však nestartovali ve Švédsku pouze v soutěžích družstev. Stejně jako vloni v Petrohradě, kde
se konalo u příležitosti finále PMEZ i otevřené mistrovství Ruska, proběhlo i v Lundu při PMEZ otevřené mistrovství Švédska –
Scandinavian open 2009. I zde však čeští hráči sebrali domácím všechny triumfy. Do finále se probojovali Martin Pařez (vítěz) a
Miloslav Mach, třetí místo obsadil Petr Honsa (všichni WIP Reklama Dobrá Voda) po vítězství nad Daliborem Kyzlinkem (SHL
Brno) a pátý byl Václav Zíka (Dobrá Voda). Až od šestého místa dále se začali řadit nejlepší hráči domácí reprezentace: 6. Michael Eklund, 7. Joan Eriksson, 8. Karl Mencl. Převahu Čechů ještě dokonali v desítce nejlepších 9. Adam Svoboda (D. Voda) a
10. Jakub Hasil (Most). Pro upřesnění je třeba dodat, že z Jihočechů ještě bodovali na 11. místě Jan Mach a 13. Jiří Honsa.
Spravení chuti pro domácí švédské hráče nepřinesl ani závěrečný, regionální turnaj, který se odehrál v poslední den švédských her a na kterém hrálo již méně účastníků. Turnaj nesl název podle oblasti, ve které se město Lund nachází (oblast Scane) Scanian open. Tak, jak jsou podobné názvy obou turnajů jednotlivců, bylo podobné i obsazení elitní desítky. Přemožitele opět
nenašel Martin Pařez, kterého PMEZ zastihl v opravdu skvělé formě. Ve finále zdolal tentokrát Jiřího Honsu. Radost pořadatelů
nad alespoň jedním třetím místem pokazil Miloslav Mach, který v boji o bronz udolal Karla Mencla. Další pořadí: 5. Dalibor
Kyzlink, 6. Václav Zíka, 7. Adam Svoboda, 8. Jimi Mansson, 9. Petr Honsa, 10. Matti Mansson.
Za rok se koná závěrečný turnaj Poháru mistrů evropských zemí v polské Wodzislawi a nejlépe mají k účasti na tomto
klání nakročeno z České republiky opět hráči dobrovodské WIP Reklamy, kteří před závěrečným kolem (17.10.) drží opět vedení
v prvoligové tabulce. O bližších podrobnstech ke všem akcím se můžete dočíst na: www.sprtec.estranky.cz

Upozornění na nesprávné parkování.
Policií ČR jsem byl upozorněn, že se (z hlediska zákonů samozřejmě oprávněně) množí stížnosti obyvatel obce na parkování vozidel na zelených pruzích mezi silnicí a chodníkem zejména na Lázeňské ulici a na chodnících samotných v celé
obci. Někdy se (a stále častěji) místo slova stížnost spíše nabízí slovo jiné. Tento stav jistě sousedské vztahy neposiluje, ale
doba je asi taková. Policie proto musí z tohoto důvodu vyjíždět a tento stav již tolerovat nebude. Je třeba počítat s tím, že
za tento přestupek může být (a pravděpodobně bude) udělena i pokuta. Takto běžně parkující řidiče mimo vlastní pozemek
bych i já chtěl požádat, aby udělali výjimku alespoň v nadcházejícím zimním období, poněvadž hrozí i nebezpečí poškození
parkujícího vozidla projíždějícím vozidlem, provádějícím zimní údržbu. Jinak se domnívám, že v době, kdy se počet vozidel zvyšuje a na vlastním pozemku místo chybí, by trocha tolerance doma se nudících „oznamovatelů“ neuškodila. Děkuji,
j.š.

DOBROVODSKÝ ZPRAVODAJ
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!!! POZOR NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Proč sbíráme tyto odpady?
Možná někdy vyhodíte do popelnice zářivky, autobaterie, monočlánky, zbytky barev či použitý olej a přitom si
říkáte: „Vždyť toto malé množství nemůže nikomu a ničemu ublížit.“ Ve skutečnosti může! Společně denně vyhazujeme tuny odpadu, který obsahuje látky škodlivé lidskému zdraví i přírodě a to i ve velmi malém množství –
těžké kovy (např. olovo, rtuť, kadmium), oleje, kyseliny, rozpouštědla a různé další jedovaté látky. Pokud se tyto
látky dostanou společně s ostatním komunálním odpadem na skládku, v dlouhodobém horizontu ohrožují půdu,
podzemní i povrchové vody a v poslední fázi se objeví v našem potravinovém řetězci.

Jaké druhy odpadů se sbírají?
Mezi nebezpečné odpady patří např.:
 ledničky, mrazničky, elektrotechnický odpad – televizory, počítačové monitory
 zářivky, úsporné žárovky, teploměry
 olověné akumulátory z osobních vozidel
 suché články (monočlánky)
 barvy, laky, mořidla, tmely, lepidla a obaly s jejich zbytky, ztvrdlé štětce, znečištěné piliny
 obaly od rozpouštědel, kyselin, hydroxidů, pesticidů, detergentů, odmašťovacích přípravků a jejich zbytky
 vyjeté motorové oleje, fritovací oleje a tuky, mastné hadry
Mezi velkoobjemové odpady patří např.:
 matrace, koberce, linolea
 WC mísy, umyvadla
 kočárky, křesla, gauče, starý nábytek
 staré oděvy, boty apod.

Jak probíhá sběr?

Nákladní automobil Mercedes a BOBR PRESS v modrobílém provedení s velkým nápisem Marius Pedersen a firemním logem bude ve stanovených časech na zastávkách, kde od Vás pracovníci firmy Marius Pedersen
a.s. převezmou uvedené odpady. Neodkládejte odpady na zastávky před nebo po odjezdu vozidla z důvodu
jejich nebezpečnosti pro děti či zvířata.

Upozornění!
Tento sběr je zdarma a je určen pouze pro občany (fyzické osoby) obce Dobrá Voda u Českých Budějovic, nikoliv pro podnikatele. Při odevzdání odpadu se předkládá občanský průkaz. Případné dotazy zodpoví
Obecní úřad v Dobré Vodě.

Seznam zastávek - sobota 24.10.2009
12.30 – 12.50 hod – U Křížku

13.45 –

14.05 hod – za kostelem

12.55 – 13.15 hod – Potoční ulice

14.10 – 14.30 hod – K Lusnému

13.20 – 13.40 hod – Na Vyhlídce

14.35 – 14.55 hod – Trávní

Jedná se o místa, kde jsou nádoby na separovaný odpad.
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