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Na čem právě pracujeme.
Již několikrát jsem zdůrazňoval, že hlavním zájmem obce v současné době je stihnout dokončení co možná nejvíce
prací do konce dubna tak, aby mohly být fakturovány se současnou, tedy 5% DPH. Zaplatíme-li do konce dubna ke
každému proinvestovanému milionu 50 000 Kč DPH, od prvního května to bude 190 000 Kč. To je např. při právě
probíhající výměně vodovodního potrubí, akci, která si vyžádá 23 500 000 Kč je to velký rozdíl! Na tomto malém
příkladu naší obce můžete sami posoudit, jak tato daňová politika prospěje či neprospěje rozvoji obcí a měst, ale
nejenom jich. Proto jsem nemohl přistoupit na požadavky některých občanů, abychom práce alespoň před velikonocemi na týden zastavili. I tak je stavba provázena komplikacemi. Jednou zdržení prací způsobil sníh, občas se zase
dokumentace pokládky starého potrubí silně rozchází se skutečností. Konečným výsledkem však budou moderní rozvody vody a případné poruchy budou opraváři řešit uzavřením pouze malých obvodů a nikoliv jako nyní poloviny
obce. V ulici Na Stráni bude použita zatím ne příliš často používaná bezvýkopová technologie. Po odpojení přípojek
bude do šachty na jednom konci ulice umístěn hydraulický stroj, který staré potrubí v délce více než 100 m bude vytahovat a současně s ním zatahovat potrubí nové. Potom se připojí opět domovní přípojky. Odpadne tak rozkopání ulice v celé délce, kde by byl obtížný pohyb strojů při odvážení staré výkopové zeminy a zavážení obsypových materiá lů. Pokud se tato technologie osvědčí, bude použita i na jiných dvou místech. Určité odstávky vody je třeba očekávat
ještě hlavně v květnu, kdy se začne pracovat na Lázeňské ulici nejdříve v okolí Emaus a potom i na začátku Dobré
Vody směrem od Suchého Vrbného. To je hlavní přívod a jeho přepojování bude náročnější. Potom se práce přesunou
do ulic Trávní a Mládežnická. Myslím, že firma, která práci realizuje i na úpravách terénu pracuje poměrně čistě, vý kopy jsou většinou s položeným potrubím v daném úseku ještě týž den zasypány. Že projíždějící vozy vyhazují se zásypů kameny je bohužel doprovodnou nepříjemnou skutečností.
I proto jsme včas zakoupili zametací vůz švýcarské výroby, vybavený moderním, tichým a úsporným diesselovým
motorem EURO 2 . Pro práci s ním byli dodavatelem zaškoleni 2 naši pracovníci. Stroj je určený pro čištění silnic,
chodníků, parkovišť a pod. Vybaven je třemi pracovními kartáči, výkonnou nasávací turbinou, použitelnou např. i na
listí nebo kanálové koše a nerezovou nádrží na skrápění zametaného povrchu. Pro úklid sněhu z chodníků bude dodána i radlice. Volant je umístěn na pravé straně vozidla, aby bylo možno dobře pozorovat průhlednými dveřmi pravou
stranu silnice u obrubníku. Uvidíte-li toto pestře barevné vozidlo, opatřené znakem obce, snažte se odklidit vozidla
parkující v ulicích, aby úklid mohl být důkladný a zbytečně se nám na Dobré Vodě neprášilo! Nájem podobného
stroje stojí více než 2000 Kč za hodinu práce. I přestože letošní zima byla z hlediska spotřeby posypových materiálů
nepříznivá a vysypáno jich bylo nejen v našich ulicích hodně, podařilo se alespoň prostory, které byly dotčeny
dobrovodskou velikonoční poutí uvést díky tomuto vozu do přijatelného stavu. Musíme však uvažovat o zvýšení počtu pracovníků na tyto práce, ve dvou lidech na půl úvazku lze těžko dělat zázraky. Začne-li se čistit, musí být vůz v
provozu alespoň 8 hodin denně. Současně s pracemi na vodě se dokončovala v režii církevní správy i rekonstrukce
budovy tzv. staré fary, zejména zemní práce. Tak byly znečištěny i již dříve zametené prostory. I na této stavbě se však
finišovalo z výše uvedeného důvodu. Hospodyňkám, kterým se práší na umytá okna se omlouvám, příští a další léta
už to bude jinak. Nelze však mést ulici, ve které se pohybují současně dva bagry a projíždějí a budou projíždět těžké
nákladní vozy. Takovou pracovní silou obec nedisponuje. Také úklid po velikonocích v okolí kostela a schodů po pouti byl náročný.
Současně se opravovala komunikace Hraniční na rozhraní Dobré Vody a Pohůrky, pokládala se nová kanalizace v
odbočce Zacharovy ulice včetně přípojek, vyměněna byla další okna a dveře v základní škole a v dokončovací fázi je
sklad a časomíra na hřišti SK.
V projektu se připravuje přestavba mateřské školy, jejímž hlavním smyslem je opět dosáhnou úspory tepla. Na její
spojovací chodbě je např. nesmyslných 54 oken a původní, staré linoleum. Toto je vůbec nešťastná stavba z hlediska
kvality dříve provedených prací. Podíváme-li se jak se stále více drobí a vypadává malta z pod hřebenáčů na třech ne rekonstruovaných budovách, musíme se nutně zeptat, jak tato střecha může ještě dlouho bez opravy vydržet. Podle
požadavku hygieniků provádíme i úpravy osvětlení v kuchyni MŠ. Pokud mi voláte svůj názor na tentokrát velmi
„drsnou úpravu“ bříz před restaurací „U šopu“, mohu pouze konstatovat, že je to ostuda, jedná se o soukromý majetek
a obec s tím nemá nic společného.
Začala zásadní úprava hřbitova. I tam by však práce měly skončit co nejdříve. Buďte trpěliví, nová tráva nenaroste
hned. Až naroste, bude se hřbitov snáze sekat i udržovat. Loni padlá lípa u hřbitovní zdi a její zcela plánovitě poká cená sousedka prokázaly jasně, že likvidace i zbylých stromů je nutná, poněvadž kmeny jsou silně napadeny hnilobou. Znovu chci zdůraznit, že kácení každého stromu pečlivě zvažujeme a konzultujeme s odborníky. Je nám jasné, že
vzrostlý strom nenaroste za jeden rok. Po rekultivaci vyvezené země na jižní straně hřbitova na podzim osázíme tuto
plochu patrně jehličnatými stromy nižšího vzrůstu. Poplatky za pronájem hrobového místa můžete nyní platit již i na
obecním úřadu. Současně se zaplacením zde s Vámi bude uzavřena nová smlouva o pronájmu hrobového místa, což
předepisuje zákon o pohřebnictví. Novou smlouvu bez doplatku co nejdříve musí uzavřít i Ti, kteří mají místo zapla cené ještě několik let dopředu. J. Šabatka.

Poplatky za psy a domovní odpad.
V letošním roce jsem zapomněl zřetelně upozornit na povinnost platby za likvidaci komunálního odpadu a poplatků
za psy. Tyto poplatky je třeba platit každoročně do konce února! Každoročně se však opakuje stejný problém. Určitá
skupina obyvatel Dobré Vody nezaplatí. Tito lidé se dají rozdělit na dvě větší skupiny. Na ty, kteří zapomínají platit
záměrně a zaplatí až po jedné nebo více urgencích a na ty, kteří skutečně zapomněli. Ve výsledku je to jedno, v
evidenci nám figurují jako neplatiči. Chtěl bych znovu upozornit, že oba tyto poplatky lze a musíme ze zákona vymá hat až tři roky zpětně. Víme o lidech, kteří chovají i více psů (uhynulé nebo ztracené psy je třeba odhlásit) a buď platí
pouze za jednoho, nebo neplatí vůbec. Povinnost zaplatit je daná vyhláškou obce č. 4/2003 o místních poplatcích. Nechceme rozhodně z nikoho tahat peníze zbytečně, také jsme zatím neuplatnili žádné sankce. Servis, který obec nyní
občanům poskytuje za tyto peníze, je rozsáhlý. Od stabilního a mobilního sběrného dvora, přes šest míst pro sepa rovaný odpad, odvoz domovního odpadu až po možnost odložení větví ze zahrad ke spálení (a od následujícího
podzimu i pro štěpkování). Kdo jste tedy dosud tento poplatek nezaplatili, udělejte tak neprodleně. Připomínám, že
tato povinnost se týká všech obyvatel v obci trvale hlášených! Pokud nebude tento poplatek vyrovnán letos výjimečně
do konce května, bude neplatičům zaslán platební výměr. Pokud pro příští rok nedojde ke změně např. daní ze strany
státu, je velmi pravděpodobné, že i pro rok 2005 zůstane cena 400 Kč/osobu v obci trvale hlášenou stejná a zrovna tak
se nezmění poplatek za psa. Proto počítejte s tím, že vždy do konce února je třeba tuto platbu vyrovnat a těm pečlivým za platební kázeň děkuji. Současně bych vás chtěl požádat, aby jste sběrný dvůr využívali pouze pro odkládání
železa, objemného odpadu, igelitů a kartonového papíru. Lednice, televizory, sklo, pneumatiky a barvy ponechte opět
pro mobilní dvůr, který mám zajištěn opět na září a tuto službu máte zdarma. Ve sběrném dvoře je za odložené te levizory, lednice a pneumatiky nutno zaplatit poplatek, protože i obec tuto službu platí podstatně více. Zvyšuje nám to
náklady na likvidaci odpadu a tím se zákonitě tlačí vzhůru i cena poplatku za jednu osobu. Tam je totiž zakalkulována
cena za likvidaci všech odpadů, nikoliv jen obsahu popelnic. A ještě jedno upozornění: Modré 1100 litrové nádoby
pro separovaný odpad užívejte nyní pouze pro likvidaci plastových lahví, nelze tam již odkládat např. polystyrén či
igelitové obaly. Tašky, ve kterých plastové lahve k likvidaci přinesete si zase odneste! Změnil se totiž způsob třídění
těchto odpadů. Bude-li se v kontejnerech místo PET lahví objevovat i ostatní odpad, dojde opět k jeho ukládání jako
netříděného komunálního odpadu, což mnozí v minulosti právem kritizovali a k čemu bychom se vracet nechtěli. J.Š.
Lázeňská ambulantní léčba.
Má- li někdo z dobrovodských občanů, zejména důchodců, zájem o ambulantní léčbu v třeboňských lázních a tato
léčba je pro ně indikována, je opět jako v minulosti možné zprostředkovat jim denní dovoz zdarma do Třeboně
obecním automobilem. K tomu je třeba pouze přinést návrh od ošetřujícího lékaře a potvrzení zdravotní pojišťovny na
obecní úřad. To vše pokud možno co nejdříve, abychom stačili vše potřebné v lázních zařídit dříve, než začne hlavní
sezóna. J.Š.
Úspěch při prezentaci Dobré Vody.
V záhlaví našeho zpravodaje si máte možnost přečíst elektronickou (e-mailovou) adresu obce a adresu tzv.
webových stránek obce. Za necelý rok, co tyto stránky existují si je prohlédlo více lidí, než má sama Dobrá Voda
obyvatel. To je dokladem toho, že internet se stává po tisku, rozhlasu a televizi dalším, velmi důležitým zpravodaj ským médiem. Na našich stránkách se kromě obrázkové galerie máte možnost seznámit s historií obce, naleznete tam
i jednotlivé Zpravodaje, platné vyhlášky obce a další věci. To vše nejen v češtině, ale i v angličtině a španělštině. Autorem těchto stránek, tzv. webmasterem je pan Michal Bartyzal. Na jeho vlastní stránky o Dobré Vodě jsem asi před
dvěma lety „narazil“ také na internetu. Tehdy to byla jeho studentská práce. Zhruba před rokem a půl jsem jej požádal
o spolupráci. V soutěži měst a obcí České republiky Zlatý erb 2004 se v kategorii „elektronická služba“ v Jihočeském
kraji umístila naše obec na šestém místě!!! za Bechyní,Týnem nad Vltavou, Vodňany, Sezimovým Ústím a Miroticemi, v kategorii webových stránek obcí pak na místě osmém. J.Š.
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2003.
15. dubna byl proveden pracovníky Krajského úřadu přezkum hospodaření obce za rok 2003. Tento přezkum prová děli dva pracovníci a spočíval v ověření dodržování povinností uložených zákonem a dalšími právními předpisy
upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, souladu vedení účetnictví obce se zákonem o
účetnictví a právními předpisy vydanými k jeho provedení jakož i souladu hospodaření s finančními prostředky ve
srovnání s rozpočtem a došlo k tomuto zjištění: Přezkoumání nepotvrdilo žádné zjištění, které by bylo nutné sdělit orgánům obce. Protokolární závěr zní: Při přezkoumání hospodaření obce Dobrá Voda u Českých Budějovic
za rok 2003 provedeného podle ustanovení § 3 a 4 vyhlášky č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření
územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny nedostatky.
Jedinou drobnou výhradou, která padá nikoliv na vrub účetnictví, nýbrž můj jako starosty byla skutečnost, že závěrečný účet obce za předchozí rok musí být nyní schválen na veřejném zasedání zastupitelstva společně právě s vý sledkem přezkumu . Proto si tento akt za rok 2003 na veřejném zasedání zastupitelstva v červnu v souladu se záko-

nem zopakujeme. JŠ.
Volby do Evropského parlamentu.
I dobrovodští občané mají možnost účastnit se voleb do Evropského parlamentu. Hlasování začne ve 14 hodin dne
11. června 2004 a ukončeno bude v sobotu 12. června 2004 opět ve 14. hodin. Na rozdíl od ostatních voleb, které
jsme zaznamenaly v minulosti, začne sčítání hlasů až večer v neděli 13. června v okamžiku, kdy budou uzavřeny poslední volební místnosti na území Evropské unie. Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována, má právo do 12. května delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební
komise. Po tomto termínu na neobsazená místa jmenuje členy komise starosta obce, nejpozději však do 21. května.
Každý, kdo nebude moci hlasovat v místě svého bydliště, může požádat o vydání voličského průkazu do 27. května.
Hlasovací lístky vám budou dodány 8. června. Volby se konají jako obvykle v budově základní školy Dobrá Voda u
Českých Budějovic, Na Vyhlídce 6. Na budově bude poprvé vyvěšena vlajka Evropské unie. Premiéra jejího vyvěšení
však bude už v pátek 30. dubna na budově obecního úřadu při příležitosti Svátku práce a Státního svátku dne 8. května. JŠ.

Pomník v parku u kostela.
O letošních velikonocích byla poškozena pamětní deska obětem fašismu. Ať již to bylo poryvem větru nebo ji shodily děti, které si tam občas hrají! je třeba konstatovat, že se již nejednalo o důstojný památník. Pokud zastupitelé obce
nyní v květnu odsouhlasí finanční částku na nový pomník, pokusíme se jej na stejné místo vrátit co nejdříve. Přečtěte
si, co o historii tohoto pomníku píše kronikář pan Václav Vondra v připravované knize o historii Dobré Vody a s jehož
souhlasem tyto řádky přetiskuji.
V roce 1921vzniklo na Dobré Vodě komité pro postavení pomníku M. Jana Husa. Předsedou komitétu byl František
Hebík a bylo rozhodnuto postavit pomník na náměstíčku blíže kostela. Pozemek darovali manželé J. a M. Padrtovi z
Dobré Vody. Husovu sochu s podstavcem zhotovil Edwin Schopenhauer za částku 10 000 Kč. Pomník měl podstavec
s vytesanou biblí, kalichem a nápisem „Milujte se, pravdy každému přejte“ a vlastní Husovu sochu v nadživotní ve likosti. Před pomníkem byla okrasná zahrádka. Při jeho odhalení 5. srpna 1923 se konala velkolepá slavnost, účastnil
se velitel pplk. Karel Kutlvašer*, čestná vojenská rota, vojenská hudba, řečnil legionář J. 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 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, když ten den vyzdobili své domy československými vlajkami.
Troska pomníku tu stála celý rok, až dobrovodský komisař Kriz si vyžádal od oberlandratu povolení k odstranění
sochy a píše: „Po projížďce vaší obcí jsem shledal, že Husův pomník je v dezolátním stavu, aby se tu nezadala příčina
k české propagandě, prosím, abyste nechal trosky pomníku v tichosti odstranit.“

*28. října 1918, v den , kdy po třech staletích vznikl náš svobodný samostatný stát přebírá v Rusku velení
pluku sotva 24letý mladík Karel Kutlvašr. Brzy se stává velitelem celé Irkutské oblasti a je vyznamenán nejvyšším ruským řádem – bílým Georgijevským křížem. Je povýšen na podplukovníka,nachází svou budoucí
manželku, která ho pak provázela celý život. Následuje návrat do vlasti, slavné uvítání státními představiteli
doma v republice . Doma se poté Karel Kutlvašr žení a podílí se na výstavbě Československé armády. Stává
se jejím nejmladším generálem.
Idylická meziválečná doba končí, v sousedním Německu se k moci dostávají nacisté. A demokratické země
zvolí smrtelnou politiku nekonečných ústupků Hitlerovi. Generál Karel Kutlvašr ještě dvakrát velí mobilizaci svého úseku, ale po hanebné Mnichovské dohodě dostává snad ten nejhorší rozkaz, jaký jen voják může
dostat – rozkaz nebránit svou zemi. Následuje morální marasmus druhé republiky, kdy se na světlo začali
drát lidé nízkých charakterů, kteří by se v demokratických poměrech nemohli uplatnit. Po březnu 1939 je
okupován i zbytek naší republiky. Ale v této tragédie bylo možno spatřit i světlo na konci tunelu. Začalo být
jasné, že nacistické Německo rozpoutá válku proti celému civilizovanému světu, kterou nakonec prohraje.
Cesta k jeho porážce však byla dlouhá a mimořádně prověřila charaktery. Tisíce legionářů se znovu po 20
letech zapojili do boje za svobodu své země, v cizině i na ilegální frontě domácí. Mezi nimi i Karel Kutlvašr,
který dlouhé roky připravoval Pražské povstání. Stane se vojenským velitelem pražského povstání a do jeho
rukou složí německý velitel generál Toussiant kapitulaci německých vojsk. Zdálo by se, že tímto aktem bylo
symbolicky odčiněno to, co musel Karel Kutlvašr se svým národem prožít. Ale nebylo tomu tak. Na Karla
Kutlvašra a statisíce dalších demokraticky smýšlejících lidí nečekal klidný život v míru. Zanedlouho se začínala drát k moci jiná diktatura. Ještě před únorem 1948 dávali sovětští zástupci nepokrytě najevo, že nesouhlasili s tím, aby se Praha osvobodila sama a přijala německou kapitulaci. To na svém služebním postupu
pocítil i Karel Kutlvašr. Po únoru 1948 si již totalitní vláda nebere žádné servítky a demokraticky smýšlející
důstojníky, kteří projevili statečnost v boji za svobodu své země likvidují. Hned v roce 1949 je ve vykonstruovaném procesu Karel Kutlvašr odsouzen k doživotnímu žaláři. Umístili jej na celu s válečným zločin-

cem, německým generálem Toussiantem, s tím Toussiantem, který před Karlem Kutlvašrem před čtyřmi lety
s německou armádou kapituloval. Karel Kutlvašr se své rehabilitace nedočkal. Zemřel necelý rok po svém
propuštění na amnestii v roce 1961.
Na místě, kde dříve stával Husův pomník, byla péčí národního výboru v Dobré Vodě postavena pamětní deska obětem fašismu. Odhalení pomníku se konalo 6. 7.1946, 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. Členové Sboru dobrovolných hasičů vzpomenou padlých z obou světových
válek v pátek 7. května v 18 hodin položením věnce u pomníku na schodech nad kapličkou. JŠ.

Mateřská škola
V týdnu od 22.3. do 26.3.2004 proběhl na Mateřské škole v Dobré Vodě zápis předškolních dětí na školní rok
2004/05. Od září přibude 20 nových dětí a mateřská škola bude nadále trojtřídní.
V poslední době řešíme na schůzích zastupitelstva obce také problematiku umístění menšího dětského hřiště v horní
části Dobré Vody. Hřiště pro děti však musí splňovat přísné požadavky na hygienu a bezpečnost hrací plochy, pískoviště i průlezek. Po shrnutí všech pro a proti jsme dospěli k závěru, že by maminky s malými dětmi mohly využívat
hrací plochu u mateřské školy. Zahrada je po skončení provozu školky přístupna až do večerních hodin, takže od 16
hodin by byla k dispozici pro nejmenší návštěvníky v doprovodu rodičů. Nezbytností je udržování pořádku na zahradě a zákaz odnášení hraček v majetku školky. Také psi musí zůstat za plotem. Všechna pískoviště v areálu školy jsou
opatřena zakrývací fólií, která chrání písek před znečištěním. Pokud by rodiče dětem fólii odkryli, před odchodem je
nutno ji znovu nainstalovat.
V konečném důsledku se nyní seznámením s prostředím zahrady školky ulehčí pozdější nástup dětí do tohoto zařízení. Kozáková Marta.
VÝSLEDKY ROZBORŮ VODY
Dne 22. dubna nabrali pracovníci akreditované laboratoře vzorky vody z pramenů u samoobsluhy a u Kapličky. Z
obou lokalit byl proveden biologický a mikrobiologický rozbor, chemický a fyzikální rozbor, chemický rozbor – analýza kovů a chemický rozbor – těkavé uhlovodíky. Ve srovnání s loňským rozborem, provedeným asi ve stejnou dobu,
neobsahuje tentokrát voda již enterokoky, pocházející a běžně se vyskytující v lidském střevě. V pramenu u Kapličky
je však uváděna mírně zvýšená hodnota Escherichia coli. Je to opět b akterie běžně se vyskytující v tlustém

střevu, která může v některých případech způsobit infekce (průjmová onemocnění, infekce močových a žlučových cest, příp. zápaly plic). Jinak jsou oba prameny hodnoceny s chutí přijatelnou, pachem se stupněm
1 a reakcí vody pH 6,8. V porovnání voda v potrubí má pH 8,2. Záleží tedy jen na každém z vás, zda vodu
pít bude nebo ne, v mnohých studnách je voda podstatně horší. Pokud jsem však byl loni dotazován ve
smyslu – můžeme vodu pít, je voda pitná? musím znovu odpovědět ano, ale pouze na vlastní riziko, poněvadž již za týden se nejrůznějšími vlivy kvalita vody může změnit a proto tuto vodu nemůžeme prohlásit
oficiálně za pitnou. Nejsme schopni z finančních důvodů odebírat kontrolní vzorky tak často, jak to pitná
voda vyžaduje, prameny nemají vyznačené ochranné pásmo atd. Na druhou stranu – jak často děláte rozbor
vody ve vlastní studní a kdy jste si jej nechali dělat naposledy? Pokud by snad někdo chtěl pro vlastní potřebu protokol tohoto rozboru, je k dispozici na obecním úřadu. Jiří Šabatka.
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