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Na čem právě pracujeme.
Zimní období, zejména leden a únor je dobou přípravy výkazů pro nejrůznější instituce, kontroly a statistické or gány. Jsou to výkazy, které obec pro svou činnost v podstatě nepotřebuje, ale děláme je na základě zákonných po vinností, které neustále rostou a kladou nároky nejen na vytížení personálu, ale i na finance obce. Uvedu příklad. Od 1.
března musí mít obec pro ověřování podpisů a listin nové razítko a ověřovací knihu. Tak říká zákon. Pořízení těchto
náležitostí se rovná platbě za uhrazení poplatků za 120 ověření podpisů...V loňském roce jsme jich ověřili celkem 659
pro obyvatele a 37 pro potřeby obce.
K tomu, aby obec získala finanční prostředky mimo svůj rozpočet slouží i tzv. granty, které vypisují různé úřady a
instituce. Kapličky křížové cesty jsou jednou z památek, na kterou se podobný grant Krajského úřadu dá uplatnit. Pro tože loni se mi v krátkém termínu nepodařilo sehnat všechny podklady (vyjádření Magistrátu města – odboru památ kové péče, který se vyjadřoval ke způsobu provedení hydroizolace, Národního památkového úřadu, který se vyjadřuje
k ostatním stavebním úpravám a provedení fasádních nátěrů, doklad, že kapličky jsou vlastnictvím obce – ne všechny
jsou zapsány na listu vlastnictví u katastrálního úřadu, fotodokumentaci, cenové nabídky na potřebný rozsah prací,
souhlasu majitelů pozemků, na kterých některé kapličky stojí, že souhlasí s opravou a nakonec i různá čestná prohlášení atd.), žádáme o přidělení financí na údržbu této kulturní památky letos znovu. Dotace kraje může být až 70% po třebné částky. Připravujeme projektovou dokumentaci na realizaci komunikace Stará cesta, žádáme o stavební povolení
pro zastřešení prodejny, stavbu tribuny a další. Výměnou oken a dveří začaly práce na zateplení zbylých dvou pavilonů
mateřské školy. To, jak se zateplení projevuje, můžeme vidět na grafech spotřeby za čtyři roky, levý ukazuje spotřebovaný plyn v kWh, pravý platby v Kč. Zatímco v levém grafu hodnoty díky zateplování zvolna klesají, pravý ukazuje
nárůst ceny díky zdražení plynu. Jak by vypadala cena v Kč u topení v základní škole, pokud by spotřeba v kWh byla
stejná jako v roce 2002 si může každý odvodit sám...
Kromě toho jsme začali některé nalomené a polámané větve odřezávat a odvážet. Končí výběr poplatků za likvi daci odpadu - připomínám termín do konce února a poplatků za psy, kde je termín do 15. března. Operativně jsme
opravili prasklou zrezivělou vodovodní přípojku u budovy hasičské zbrojnice, která je rovněž majetkem obce. j.š.
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Cena vodného a stočného.
Každou změnu ceny, zejména nahoru, by měl dodavatel produktu rozumně odůvodnit. Společnost 1.JVS a.s., nově
Veolia nám současně s návrhem ceny vodného a stočného předložila souhrnnou zprávu o provozování vodohospodářského majetku obce Dobrá Voda u Českých Budějovic. Tuto zprávu mohu kdykoliv dát zájemcům k dispozici. Předem
však musím říci, že vzhledem k rozsáhlým investicím obce do vodovodní sítě v obci v roce 2003 a 2004 se minimalizoval počet poruch vodovodní sítě, tím i ztrát vody a cena vodného se pro letošní rok nemění. U stočného se zejména
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vzhledem k navýšení ceny chemikálií a kalů, ukládaných na skládku, zvyšuje cena za jeden metr krychlový o devadesát pět haléřů. Výsledná cena vodného a stočného, která byla včetně DPH v roce 2005 = 34,66 Kč za m 3 se tedy
zvýší na 35,66 Kč včetně DPH v roce 2006. V této chvíli se jedná pouze o návrh, který podléhá schválení v zastupitelstvu obce. Vzhledem k tomu, že se jedná o cenu, která je v republice v té nižší polovině cen vodného a stočného, měla
by být tato cena schválena.
Vybráno namátkou se v uvedené zprávě říká: V rámci údržby vodovodní sítě byl vyměněn jeden sekční uzávěr na
hlavním vodovodním řadu, čímž se zlepšila provozní ovladatelnost rozvodné sítě a v případě havárie se zmenšily délky
odstavných úseků, během roku přibylo 5 vodovodních přípojek, v měsíčních intervalech byla proplachována na 21
místech, převážně v koncových hydrantech vodovodní síť. Měsíčně bylo vyhodnocováno množství vody dodané do
sítě obce, rovněž měsíčně byly prováděny odečty na všech předávacích místech. Dále se prováděla kontrola kvality
vody nakupované ze soustavy (odběry z vodojemu), jedenkrát za měsíc byla voda odebrána k rozboru a byl vyhotoven
protokol o kvalitě vody.
V roce 2005 bylo odstraněno 33 poruch, z toho 6 na hlavních řadech, 5 poruch bylo odstraněno na vodovodních
přípojkách a zbývajících 22 poruch na vodovodních uzávěrech nebo u vodoměrů. Bylo vyčištěno 250 m hlavních kanalizačních stok a 82 m kanalizačních přípojek. Vytěžený materiál byl ekologicky zlikvidován na čistírně kanalizačních
vod v Hrdějovicích. Rovněž se pokračovalo na opravách kanalizačních poklopů. Vlivem pravidelné údržby kana lizačních stok nedošlo k žádné havárii na hlavní stoce. Ve všech případech poruch se jednalo o drobné závady na kanalizační síti, např. o ucpané veřejné části kanalizačních přípojek. j.š.

Zima končí...
Málokomu asi v současné době vadí, že nám zima pomalu ukazuje záda. Není mnoho lidí, kteří pamatují v našich zeměpisných šířkách, že by spadlo najednou tolik sněhu, jako na začátku letošního roku. I na nízké teploty byla
tato zima bohatší než obvykle a proto i na Dobré Vodě v míře nevídané byla k jeho úklidu nasazena těžší technika. A
přesto jsem několikrát slyšel, že „obec“ s tím nic nedělá apod. Naštěstí těch, co viděli, že „obec“ něco dělá bylo víc.
Nelze polemizovat s člověkem, který řekne bez uzardění, že Borovou ulicí letos traktor ani neprojel. Těžko se vysvět luje i to, že z ulice K Lusnému se odváží sníh ne proto, že tam bydlí starosta, nýbrž, že na jejímž konci je louka, jejíž
majitel mu tam dovolil sníh uložit. Na této louce bude sníh plynule odtávat a potůčkem bez následků odtékat do
dobrovodského potoka. Teprve potom se touto, v prvním pořadí uklizenou, dopravně velmi zatíženou ulicí K Lusnému
dá odvážet sníh z ulic ostatních. A protože sněhu letos bylo mimořádně mnoho, museli jsme ho uložit i v prostoru u
kostela a budeme doufat, že do velikonoční poutě zmizí. Ani tam by jeho tání nemělo způsobit žádné škody. V menším
množství jsme ho uložili i v sousedství Sadové ulice a nad školou. Pokud někdo ví, kam ho případně i v budoucnu lze
bez dalších následků při tání uložit, rád si nechám poradit. Celá ta úklidová akce bez běžného posypu stála čtvrt milionu korun. A pokud se v některých méně frekventovaných ulicích utvořily přimrzlé ledové plotny vlivem toho, že tehdy
již padající sníh byl mokrý a těžký, ty se již pouhým shrnutím těžko odstraňují. Je třeba mít na paměti, že to prostě je
zima, že jsme museli udržovat i zastávky MHD, schody a některé více frekventované chodníky. Ale že bouře nevole v
krizových situacích padá na hlavy zastupitelů a zejména starostů téměř všude, dokládá i článek z Novin českobudě jovické radnice, jehož autorem je náměstek primátora pan Tomáš Kubín a jehož část cituji: „Dozvěděl jsem se mimo
jiné, že nevolnické práce pro město kdosi dělat nebude, že město je tu od toho, aby se postaralo, aby měl každý čistý
chodník, že si přece každý platí daně proto, aby o něj bylo postaráno. Nebudu vůbec hovořit o zákonu, který vlastníkům nemovitostí ukládá konkrétní povinnosti. Spíš bych rád ozřejmil a připomenul, že obec je podle zákona
128/2000 „základním územním samosprávným společenstvím občanů a veřejnoprávní korporací, která má vlastní
majetek“. Nevím, zda se dá ještě pregnantněji vyjádřit, že obec nebo město je něco, co patří nám všem, o co se musíme
starat a užívat tak, aby nám všem to společné také sloužilo...“ Konec citátu.
Musím však také připomenout, že když se mě rodiče dětí z mateřské školy s obavami ptali na to, zda střechy bu dov nápor sněhu vydrží, mohl jsem bez jakékoliv pochybnosti dát kladnou odpověď. Před dvěma lety bych bezpochy by musel navrhnou evakuaci školky, protože krov byl po jedenácti letech existence tak narušen, že hrozil zřícením i
bez sněhu. Musím také zdůraznit, že na nově vybudovaném vodovodním potrubí v této zimě nedošlo k jediné poruše,
což všude v této zimě také nebylo obvyklé. Poruchy byly u domovních přípojek. Tři další poruchy byly na starém litěném potrubí a je to dáno kvalitou tohoto materiálu z osmdesátých let. Nové uzávěry v uzlových bodech potrubí
umožnily, že opravy na potrubí však pocítilo mnohem méně domácností, než by tomu bylo před jeho rekonstrukcí.
Polámané stromy jako následek tíhy sněhu vidíme všude kolem nás a situaci s protesty některých obyvatel kolem
kácení na podzim teď nechci rozebírat. Přestože byl velmi zodpovědně proveden průklest větších stromů, mnohde popadaly i silné větve a došlo např. k demolici plotu u rodinného domu v ulici Na Stráni, značně se vychýlila borovice
bezprostředně za zastávkou U Kapličky a ani po odstranění sněhu hasiči se nevrátila do původní polohy. K průklestu
stromů Na Stráni jenom tolik, že zejména smrky mají tu vlastnost, že v případě husté výsadby (což bylo) tzv. od spodu
vyholují. Dolní větve prostě uschnou a už se nikdy neobnoví. Naopak, roste-li jehličnan jako soliter, zahustí obrost a i
ten záchyt fotbalových míčů, o který hlavně v tomto případě pravděpodobně šlo, bude lepší. Byl jsem upozorněn na
nebezpečí pádu silné borovice v ulici Borové a rozlomení břízy ve vozovkách. V případě reálného nebezpečí úrazu
nebo vzniku škod na soukromém majetku se už občan na řez stromů dívá jiným pohledem, než když je jasná letní oblo 2

ha a vane mírný vánek. Tyto problémové stromy vyřešíme v nejbližší době. Obec je pojištěna proti živelním po hromám, ale pouze tak, že pojišťovna hradí poškozené majetky obce. Pokud obec prokáže, že nezanedbala údržbu
stromů, jedná se o náhodný jev a škodu musí majitel nemovitosti likvidovat ze svého pojištění. Tak zní výklad pojiš ťovny, který jsem si vyžádal. Právě proto, abychom eliminovali nebezpečí možné škody, se zeleni věnujeme. Nezbývá
tedy než doufat, že brzy se objeví první květy krokusů, bledulí, hyacintů a narcisů a na tuto zimu budou v dobrém
vzpomínat zejména milovníci zimních sportů. jš.

Změna dopravního značení v obci.
Na základě znění zákona, který nařizuje nahražení starých typů značek a objednávky obce byl zmapován současný stav
svislého dopravního značení v obci. S ohledem na aktuálně platné zákony, normy a technické podmínky odborná firma
navrhla doplnění a úpravy svislých dopravních značek pro zajištění větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Po
kladném vyjádření Policie ČR Okresního ředitelství dopravního inspektorátu České Budějovice stanovil Odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města České Budějovice tzv. Pasport dopravního značení obce Dobrá Voda u Českých Bu dějovic. Důvodem této úpravy je zvýšení bezpečnosti dopravy v obci. Je to i požadavek zákona a tento schválený pasport
každá obec i město v republice musí do konce letošního roku mít. Samozřejmě v návaznosti na tento pasport bude násle dovat i úprava skutečného dopravního značení v obci. Každá nová značka, která by měla být umístěna nyní po schválení
pasportu, musí být projednána uvedenými orgány, rovněž tak případné odstranění značky.
V pasportu a projektu svislého dopravního značení jsou zpracovány následující úpravy:
• Doplnění a úprava stávajícího značení – uvedení do souladu s platnými předpisy
• Zřízení tří lokalit s předností zprava (odstranění značek upravujících přednost na všech křižovatkách v dotčené lokalitě).
Tyto úpravy budou provedeny pouze s tzv. dopravně inženýrským opatřením (DIO), značkami upozorňujícími na změnu
místní úpravy dopravního značení. Toto DIO bude uplatněno po dobu 3 měsíců.
Jsou to:
• lokalita 1: Ulice Sadová, Na Lukách, Trávní, Mládežnická, U Domova důchodců, Mírová, Pod Lesem, M. Zachara, a
Požárníků.
• lokalita 2: Ulice U Křížku, Potoční, Spojovací, Vrbová, a Olšová.
• lokalita 3: Ulice K Lusnému a Pomezní.

Důrazné upozornění chovatelům!
V souvislosti s přibývajícím výskytem ptačí chřipky upozorňuji (a to velmi důrazně) chovatele domácí drůbeže na
zamezení jejího úniku na veřejně přístupná místa. Týká se to zejména prostranství okolo školy, kde vypouštění slepic se
stalo běžným jevem. S takovým chovatelem právě vzhledem k možné nákaze bude neprodleně zahájeno správní řízení,
ve kterém je možno uložit citelnou pokutu. Zde končí veškerá legrace a výmluvy. Najde-li kdokoliv uhynulou domácí
drůbež nebo divoké ptactvo, je třeba tento nález okamžitě hlásit na Krajskou veterinární správu, tel. 731134709 dr.
Pokorný. Ve chvíli kdy tyto řádky píši, nemám oficiální nařízení k tomu, aby byl proveden soupis drůbeže u soukromých chovatelů. Toto nařízení bude vydáno v nejbližší době a je důležité i k tomu, že dojde-li k úhynu a potvrdí – li
se podezření na toto onemocnění, musí být veškerá drůbež v okruhu 3 km od nálezu zlikvidována. Stavy drůbeže, které
chovatel nahlásí, budou potom sloužit i jako podklad pro finanční odškodnění.
Chovatele psů upozorňuji na povinnost úklidu psích exkrementů venčeného psa.To je povinností chovatele, nikoliv
„obce“ i když tento úklid každoročně provádíme. Majitelé volně pobíhajících psů, jejichž počet se rovněž zvyšuje, budou rovněž bez dalšího upozorňování vedeni k zodpovědnosti. j.š.

SK Dobrá Voda – badminton.
Oddíl badmintonu s 30 letou tradicí staví svou činnost na systematické práci s mládeží se zaměřením na pohybovou
průpravu a u talentovaných žáčků na vedení k úspěchům ve výkonnostním sportu. Hlavním cílem je mít kvalitní odchovan ce. Za působení badmintonu na Dobré Vodě (tréninky v tělocvičně ZŠ) prošlo oddílem 90 žáků hlavně z Dobré Vody. Zájem
o badminton je stále větší a oddíl musel rozšířit svoji činnost o přípravku (žáci do 10 let). Z nadějných žáků této kategorie
mohu jmenovat: Karel Turko, St. Holý, Eva Hniličková, B. Laierová, Adéla Holá, Petra Křemenská.
Družstvo starších žáků již několik sezon udržuje standardní výkony v KP. Z hráčů, kteří se podíleli na úspěších tohoto
družstva jenom namátkově, protože výčet by byl velmi dlouhý – sourozenci Vejrostkovi, B. Kadlecová, Markéta
Šmídová,Lenka Hniličková, K. Laierová, K. Kempová, K. Sobotíková, J. Martínek, J. Kudláček, Michal Prokeš. U posledně
jmenovaného bych vyzdvihl jeho výkonnostní růst a dosažené výsledky. Michal, dnes již dorostenec se umisťuje v soutěžích
jednotlivců do 3 místa KP a 12. místa v rámci ČR v singlu. V deblu je o pár stupínků lepší.
Družstvo dospělých se umisťuje již několik let do 3. místa v KP. V soutěžích jednotlivců bych jmenoval: R. Kollar, D.
Parkos, D. Macháček, J. Čerkl, R. Smolíková, kteří se umisťují stabilně do 15. místa průběžného žebříčku. V mixech měli
Smolíková-Parkos i několik hodnotných výsledků v celostátních soutěžích.
Vrcholových výsledků na celostátních i mezinárodních turnajích dosahuje odchovankyně a členka oddílu, nyní i členka
reprezentačnímu týmu ČR Hana Kollarová. Výsledky – juniorská mistryně ČR, 3. místo v singlu, 2. místo v deblu na mi strovství republiky atd.
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Cílem oddílu je dále zlepšovat podmínky pro pohybovou aktivitu dětí pod dozorem zkušených trenérů a zaměřovat se
na rozvoj talentů a propagaci dobrého jména obce. Dalibor Kollar.

Mým domovem je Dobrá Voda.
Koncem loňského roku jsme vydali knihu o historii naší obce. Setkala se u čtenářů s velice kladnou odezvou.
Každý z pamětníků, ale i ti mladší se na stránkách knihy setkali se spoustou zajímavých faktů. Někteří občané si vzpomněli, že mají doma dokumenty k nejrůznějším dobrovodským událostem. Bylo by nenapravitelnou škodou, nevyužít
všech nabídek od občanů a nezdokumentovat vše, co se nabízí. Proto prosíme všechny naše spoluobčany, máte-li doma
staré fotografie, novinové články o naší obci, příp. dokumenty jiného druhu, přineste nám je na Obecní úřad. Provede me jejich zkopírování a opět je v pořádku vrátíme. Když se sejde více zajímavých dokumentů, můžeme z nich nechat
vytisknout přílohu ke knize. V každém případě budou vaše materiály cenným důležitým dokumentem v našem
obecním archivu a byla by škoda, kdyby nenávratně zanikly. St. Scheinpflug.

Novinky ve školství.
Změna začne v září 2006. České děti by se měly domluvit dvěma cizími jazyky. Od září 2006 se proto školáci mají učit první
jazyk povinně už od 3. třídy a druhý pak nejpozději od 8. třídy. S angličtinou by se ale děti měly poprvé seznamovat už v po sledním ročníku mateřské školy. V Národním plánu výuky jazyků pro léta 2005 až 2008 s tím počítá ministerstvo školství. Ve vý běru jazyků je také slovenština. Žáci by měli začít s angličtinou, tu by měla škola nabídnout jako první jazyk. Na výběr budou ale i
němčina, francouzština či polština - záleží na tom, jaké učitele škola má. Žáci mohou začít i s jiným jazykem, ale rodiče se budou
muset písemně vyjádřit, že jsou seznámeni s rizikem, že na střední škole nemusí být zajištěna návaznost výuky. Ministerstvo škol ství chce už v příštím roce přidat na výuku jazyků na 1. stupni tři hodiny navíc, na 2. stupni hodinu navíc a v dalším školním roce
pak na 2. stupni ještě hodinu. Dnes se běžně ve školách učí jazyk povinně od 4. třídy a druhý je nepovinný. Příští rok si podle mi nistryně Petry Buzkové plán vyžádá miliardu korun. Z toho bude o 171 miliónů korun žádat na ministerstvu financí, 77 miliónů
korun půjde z rozpočtu úřadu a víc než 839 chce ministerstvo získat z fondů Evropské unie. V roce 2007 bude třeba dvě miliardy
korun a v roce 2008 obdobnou sumu. Prostředky jsou určeny na vzdělávání učitelů, na metodické materiály na výuku angličtiny v
mateřinkách a na přípravu budoucích pedagogů.

Žákovský školní parlament.
Život ZŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic nezačíná a nekončí školním zvoněním. Žáci, učitelé a zaměstnanci školy spolu
žijí v dobrém i ve zlém od svítání do soumraku (alespoň v zimních měsících). Stejně jako ve „velkém světě“ i v naší malé škole je
potřeba tento „společenský“ život obohacovat a zpříjemňovat. Stranou samozřejmě nemůže být ani snaha o efektivnější fungování
toho, co je hlavní náplní školy – vzdělávání žáků. Obojímu má pomáhat Žákovský školní parlament.
Poslanci parlamentu jsou voleni na začátku každého školního roku z řad žáků jednotlivých tříd. Fungování parlamentu má
přesná pravidla, stejně jako skutečná Poslanecká sněmovna nebo Senát. Rozdílem je, že poslanci nepředkládají zákony, ale návrhy
projektů. Projekty se týkají různých aktivit a oblastí školního života.
Ovšem i projekt samotného školního parlamentu je pokusem o výukově-vzdělávací program, který má děti učit, jak se zapojit
do života demokratické společnosti ( zde: základní školy) a aktivně a pozitivně v něm působit.
Školní parlament navrhuje organizování sportovních turnajů, uměleckých soutěží, opravy a nákup školního vybavení. Stará se
navíc i o mimoškolní záležitosti. Žáci 8.třídy „pracují“ např.na projektu free-ride dráhy, „deváťáci“ zase chtějí získat finance na
streetballové koše a zorganizovat přespolní běh.
Návrhů je skutečně mnoho, méně už je parlamentem odsouhlasených a přijatých projektů, ještě méně úspěšně uskutečněných.
Děti se ovšem pravidelně scházejí, o problémech a návrzích diskutují, pracují. Doufáme, že své zkušenosti ve svém životě zúročí.
Děkujeme všem, kteří ve školním parlamentu pracují nebo mu jinak pomáhají. 5.1.2006 Mgr. Jose f Řezáč

TOULKY ŠUMAVOU

Večer promítání barevných diapozitivů pod názvem „Toulky Šumavou – od Čertových proudů k Čertovu jezeru“,
které slovem doprovází turistický průvodce pan Oldřich Fencl se koná ve středu dne 15. března od 19 hod. v kavárně
hostelu Emauzy. Všichni, kteří chcete za 90 minut shlédnout krásy Šumavy se zajímavým výkladem člověka, který Šu mavu dobře zná, jsou srdečně zváni. Vstupné 20 Kč.

Provoz kadeřnictví.

Kadeřnictví bude z důvodu onemocnění pracovnice v březnu a dubnu zavřeno, od května by měl už být normální
provoz.
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