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Setkání s důchodci.
Dobrovodské seniory zvu společně se zastupiteli obce na tradiční předvánoční besedu s občerstvením a hudbou
pana Šustra, které se koná ve středu dne 22. prosince od 16 hodin v Emauzích. Jiří Šabatka.
Již po páté v letošním roce totiž vychází tento obecní zpravodaj, ve kterém se právě v této rubrice dočítáte o všem pod statném, co se v obci právě děje, nebo jaké zásadní práce připravujeme. Informovanost obyvatel považuji za velmi důležitý
faktor. Nejsem novinář, obvykle se vyhýbám poznámkám a komentářům a snažím se vycházet pouze z faktů. Právě v těch
novinářských a jazykových úpravách mi pomáhá kolega Stanislav Scheinpflug a „tiskneme“ díky laskavosti pana Ing. Petra Zváry za velice přijatelnou cenu ve zdejší, dobrovodské tiskárně Na Barborce. Zapomenout nesmím ani na distributory
této tiskoviny, manžele Majerovi, kteří se již dva roky pečlivě starají o to, že se tento občasník dostane snad do každé
domácnosti. Všem jim za tuto práci děkuji.

Na čem právě pracujeme.
Končí druhý rok volebního období tohoto zastupitelstva, opět investičně velmi náročný. Nechci nikoho zatěžovat znovu
podrobnou roční rekapitulací prací, kterých bylo nemálo a některé mnohým z vás působily větší či menší komplikace.
Největší akcí tohoto roku byla samozřejmě výměna azbestocementového vodovodního potrubí v rozsahu téměř pět kilo metrů a „postihla“ doslova celou naši obec, dotkla se života téměř všech obyvatel. Dnes je již vše za námi a kromě toho, že
množství poruch vodovodního řadu a ztráty vody z něj poklesnou, jsme v mnoha místech obnovili i povrchy silnic a
provedli přeložky sítí, samozřejmě vyvolané touto stavbou. Koordinace všech prací byla nesmírně náročná, stále ještě ne platí zcela spolehlivě pravidlo, že kdo platí si také poroučí. Mohu vás však ujistit, že akce podobného rozsahu Dobrou
Vodu již dlouho nepostihne. Celkové finanční náklady ve výši 25,5 milionu korun jsou zaplaceny, výhodný bezúročný úvěr
od Evropské investiční banky ve výši 9,6 milionu korun bude obec splácet 15 roků. Pokud by se to zdálo někomu dlouho,
dá se říci, že je to právě jedna z výhod těchto úvěrů, poněvadž čtvrtletní splátky 170 tisíc korun po tuto dobu nemohou ni jak bránit dalšímu rozvoji obce. Na ten bude potřeba stále více peněz. V této souvislosti jsem požádal písemně předsedu
představenstva a generálního ředitele 1. JVS pana Ing. Miloše Kratochvíla, aby tuto investici do zařízení, jež provozují, zo hlednili při tvorbě cen vodného v příštích letech.
Práce se podařilo dokončit právě včas, celá stavba s drobnými nedodělky je i zkolaudována. Je to první stavba po dlouhé
době, zkolaudovaná bezprostředně po dokončení. Terénními úpravami v jarních měsících a osazením převážně pomalu
rostoucí borovicí blatkou včleníme do krajiny deponii vytěženého materiálu z výkopů u hřbitova. Pokračovali jsme a ještě
budeme pokračovat v kácení starých nebo suchých nebezpečných stromů. Práce byla limitována stavem financí, ani toto
není levná záležitost.
Největší investiční akcí příštího roku bude výstavba 38 bytů v areálu „vozovek“, včetně nové pošty, na které jsme se již s
vedením České pošty a.s. dohodli, knihovny a nějaké menší provozovny, patrně výdejny léků. Investora pro tuto akci
máme, obec má smluvně zajištěn odkup jednoho ze 4 domů s osmi byty a uvedenou občanskou vybaveností. Odkup dvou a
třípokojových bytů, ve kterém budou upřednostněni naši občané bude upřesněn a zveřejněn snad již v únoru po přesném
dojednání s realitní kanceláří, která je bude prodávat. Pro využití obecních bytů budou stanovena přesná a jasná pravidla,
poznámky typu „stejně se s nimi bude čachrovat“ jsou naprosto zbytečné. Ani tyto byty nebudou zadarmo, pouze režim
splácení bude výhodnější.
Pro snazší úklid obecních chodníků jsme zakoupili výkonnou sněhovou frézu. S tou budeme zajišťovat kromě chodníků
i úklid školního nádvoří. Právě pro spolehlivou práci v zimní období byla provedena nákladnější větší oprava traktoru, kte rý nic podobného od svého „narození“ v roce 1992 nezažil. Pokud však napadnou 3-4 cm sněhu jako 22. listopadu v
ranních hodinách, je naprosto zbytečné s traktorem s pluhem bez posypu vyjíždět. V Budějovicích bylo během dvou hodin
registrováno 22 dopravních nehod, na Dobré Vodě také jedna. V takových situacích stojí skutečně za úvahu použití MHD.
Vozovka začala toho dne namrzat okolo osmé hodiny ranní a v té době již vyjel smluvně zajištěný posypový vůz se solí.
Ten vyjíždí podle skutečného stavu vozovek na základě kontroly bez naší výzvy. Uvidíte-li ho projíždět, můžete současně
vzít na vědomí, že spolu s ním odjíždí z Dobré Vody i 7 800 Kč, které nás v letošní sezoně bude jedno ošetření vozovek
stát díky zvýšené ceně soli. Solit „preventivně“ nelze. Znovu ale musím opakovat, že mnohdy zbytečně parkující vozy na
chodnících a u nich zimní údržbu ztěžují a brzdí.
Pokud jsem se zmiňoval o traktoru, tak ještě horší situace je s obecní „multikárou“. Ta patří mezi skutečné veterány,
protože byla uvedena do provozu v únoru 1982, obcí zakoupena v roce 1996. Pokoušet se ji připravit a předvést k další
technické prohlídce je zbytečné. Protože je to vozidlo, které denně využíváme, budeme muset uvažovat v příštím roce o ná kupu nové. Možná vás, tak jako mě, překvapí její současná cena - 1 034 000 Kč včetně DPH...
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Přeji Vám všem i jménem všech zastupitelů obce pěkné svátky vánoční, dobrou pohodu a klid. Do nadcházejícího roku
2005 ať už byl jakýkoliv pak zejména zdraví a co nejméně stresových situací. Jiří Šabatka.

Výsledky voleb do krajského zastupitelstva.
Mandáty v krajském zastupitelstvu jsou již rozděleny a tak jenom pro ty, kteří mají ještě zájem, trochu výsledků z naší
obce:
Ve volebním okrsku č.1, který zahrnuje ulice Borová, Gregorák, Hornická, K Lusnému, Na Barborce, Na Kopečku, Na
Stráni, Na Vyhlídce, Pomezní, Požárníků, Srubecká, Stará cesta, U Haldy, U Lomu, U Rybníku a Zacharovu bylo v
seznamu zapsáno 930 voličů, k volbám se dostavilo 455 voličů, což je 48,92 % . Největší počet hlasů dostala ODS –
237, ČSSD – 74, KDU-ČSL – 47, KSČM – 30, Zelení a otevřená společnost – 19, SNK – 17.
Ve volebním okrsku č.2, který zahrnuje ulice Lázeňská, Mírová, Mládežnická, Na Lukách, Olšová, Pod Lesem, Potoční, Sadová, Spojovací, Stříbrná, Trávní, U Domova důchodců, U Křížku, Vrbová a Zlatá bylo v seznamu zapsáno
999 voličů, k volbám se dostavilo 385 voličů, což je 38,54 % . Největší počet hlasů dostala ODS – 198, ČSSD – 52,
KDU-ČSL – 40, KSČM – 35, Zelení a otevřená společnost – 15, SNK – 13. Celkem se na Dobré Vodě dostavilo k
volbám 43,54% lidí s volebním právem. jš.

Poplatky za psy a domovní odpad.
Přestože většina měst a obcí pro rok 2005 navyšuje cenu za likvidaci domovního odpadu minimálně o zvýšenou daň z
přidané hodnoty a třeba v Č. Budějovicích se blíží k pětistovce, rozhodli zastupitelé, že poplatek ve výši 400 Kč na trvale
hlášenou osobu v naší obci zvyšovat pro příští rok nebudeme. Vybrané poplatky od obyvatel ve výši 819 000 Kč však nepokryly ani letos náklady na odvoz domovního odpadu. K tomu je třeba připočíst náklady za mobilní sběrný dvůr (příští organizujeme opět před svátky velikonočními), sběrný dvůr a separovaný odpad. Tento místní poplatek je nutno zaplatit do
konce února jednorázově nebo do konce února a června ve dvou splátkách buď na obecním úřadu nebo převodem na účet
obce, číslo účtu 30925231/0100, variabilní symbol 1337 lomeno číslo popisné domu (čtyřmístné, pokud má někdo
trojmístné, začne nulou). Zdůrazňuji, že je třeba zaplatit za každou osobu trvale zde hlášenou. Ti, kteří mají důvod neplatit
za všechny osoby v domě trvale hlášené, např. dlouhodobě pobývající v cizině, ať přijdou radši osobně. Vyhnou se tak zbytečným komplikacím. Několika lidem jsme museli letos pro neplacení zaslat platební příkaz. Ti, kdož na něj nereagovali
budou nepříjemně překvapeni, poněvadž se jim poplatek navýší o soudní výlohy, které nepůjdou už ale na obec. Od ledna
bude svoz domovního odpadu v obci zajišťovat firma Marius Pedersen, která tak bude likvidovat všechny typy odpadů.
Svozový den se mění ze středy na čtvrtek. První svoz v příštím roce bude 6. ledna. Může se stát, že při prvních svozech
vše nebude na sto procent, potom, prosím, dejte vědět, abychom zjednali nápravu. Upozorňuji na stání vozidel ve Vrbové
ulici. Musí být zajištěn průjezd sběrného vozu!
Ani poplatek za psa 300 Kč resp. 450 za druhého a každého dalšího, pro důchodce 200 Kč se nemění a jsou splatné
jednorázově do konce února. I tento poplatek je možné platit osobně nebo na stejné číslo účtu, variabilní symbol 1341/ číslo popisné. jš.

Kadeřnictví a Zapomněnka.
Součástí obecní prodejny potravin je i výčep piva a kadeřnictví. Kadeřnictví mělo velmi neobvyklou pracovní dobu, v
podstatě na objednání mobilním telefonem (což cenu stříhání hlavně pánů značně prodražuje) a protože nesplňovalo ani zá kladní hygienické předpisy (chybějící WC, sklad čistého a použitého prádla), neprodloužil jsem smlouvu s dosavadní ná jemkyní a kadeřnictví jsme uzavřeli. Přes zimu provedeme potřebné stavební úpravy a 1. dubna je opět otevřeme.
V Trávní ulici otevřená prodejna Zapomněnka měla zásadní vadu, nájemci pozapomněli požádat stavební úřad o změnu
užívání objektu rodinného domu, souhlas sousedů, hygienické služby atd. Po vykonání státního stavebního dohledu jsme
majiteli nařídili tyto úkony provést a než bude mít potřebná povolení, činnost ukončit. I v tomto případě je třeba dodržovat
stavební zákon.

Máte „z toho“ peníze...
Na listopadové pracovní poradě zastupitelů jsem nadnesl téma „vítání občánků“, ke kterému se v současné době některé
obce začínají vracet. Nesetkalo se s kladným ohlasem a protože ani já smysl takových slavností moc nechápu, rychle jsem
jej přešel. Nedávno mě v tomto smyslu oslovil jeden mladý otec a patrně na důkaz váhy svých slov dodal tu větičku z nad pisu – máte z toho peníze a ještě vyjmenoval, kolik dětí se zde narodilo. Chvilku mi to trvalo a pak mi došlo, že tím „z
toho“ myslí svého nedávno narozeného potomka. Chci věřit, že svého potomka zplodil z jiných pohnutek, než proto, abych
z toho já nebo kdokoliv jiný měl peníze. Tu větu mu nevyčítám, ale proto bych rád znovu vysvětlil alespoň některé toky
peněz v naší obci. Všichni víte, že u nás máme základní i mateřskou školu. Jejich provoz včetně energií stojí každoročně
rozpočet obce cca tři miliony korun. Nutné opravy budov, které jsem již podrobně popsal v minulosti, stály za poslední dva
roky téměř šest milionů korun. Koupaliště, určené především dětem, je a bude každoročně obcí rovněž dotováno. Ve škole
je v současné době 226 žáků, v mateřské škole asi 70. Vzhledem k tomu, že daně z této obce jdou do státního rozpočtu a
přerozděleny podle určitého klíče se k nám vracejí v sumě cca 6500 Kč na trvale hlášeného občana, nelze rozhodně říci, že
se obec na těchto dítkách „pakuje“. To si každý může lehce spočítat sám. A kdybych se na vše díval pouze ekonomicky,
musel bych říkat, jak by to bylo pěkné základní a mateřskou školu nemít...Z takových myšlenek mě nikdo nemůže pode 2
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zřívat, naopak vytváříme učitelům i dětem solidní podmínky k práci.
A ještě něco bych chtěl dodat. Zvykejme si, prosím, říkat ne Vy, ale my (všichni)z toho máme nebo nemáme peníze.
Obec jako samospráva disponuje ročně v příjmové části asi osmnácti miliony korun, se kterými musí hospodařit. Proto jsou
každé čtyři roky volby, kde si občané obce volí své zástupce, obecní zastupitelstvo. Ti si pak zvolí starostu ze svého středu.
Starosta navrhuje rozpočet, zastupitelé jej schvalují. O tom, za co peníze utratí rozhodují právě oni. Příjmy rozpočtu jsou
však pouze prognózou, která vychází z minulých let, právních předpisů a vztahů k ostatním rozpočtům (kraje, státu). Vý daje zase pokrývají okruh veřejných služeb, které určíme. V zastupitelstvu se projevuje i vůle politických subjektů, které
byly voliči povolány ke správě obce na základě svých volebních programů. V ideálním případě by se v rozpočtu měla
projevit vůle občanů, voličů. Pokud bychom se však dohodli, že uspořádáme vítání občánků, pak se musíme nutně třeba zeptat kde? Budova obecního úřadu je malá a zasedací síň potřebné velikosti nemá, v restauraci se mi to vhodné nezdá a tak
zbývá snad jen aula školy. Finanční prostředky věnované do škol a sportu se mi zdají vhodnějším dárkem dětem, než ta ky tička a projev starosty, který je v jejich věku zas tak moc nezajímá. Třeba se k tomuto obřadu časem také propracujeme,
musíme k tomu však připravit podmínky. Některé kroky a je jich mnoho musí dělat starosta dlouho dopředu. Smlouvy na
zimní posyp uzavírat v srpnu, chceme-li příští rok při šedesátém výročí konce II. světové války důstojně vzpomenout jejích
obětí, museli jsme opravit jejich pomník už letos atd. Zatím říkám pro Vás všechny dobrovodské v roce 2004 do konce říj na narozené: Vítám vás, 3 Elišky, Denisu, Petru, Lucii, Hanu, Rosalii, Jolanku, 2 Jany, Martina, Matyáše, Pavla,
Daniela, Petra, Filipa, Davida, Jakuba a Ondřeje mezi námi na Dobré Vodě a ať se vám u nás líbí! Vítám samozřejmě i
ty co se narodili později než píšu tento článek a které naše kartotéka ještě nezná! Přeji Vám, ať se Vám tu líbí a pro svůj
život máte optimální podmínky na Dobré Vodě vy i vaši rodiče! jš.

Děti ze ZŠ pomáhají zpříjemňovat pobyt v domově důchodců.
Díky spolupráci Domova důchodců v Dobré Vodě u Českých Budějovic pod vedením pana ředitele Mgr. Josefa Hese se
Základní školou v Dobré Vodě u Českých Budějovic se mohou v současné době babičky a dědečkové procházet po útulné
chodbě jejich domova . Paní učitelka výtvarné výchovy a především žáci ZŠ svou fantazií, šikovnýma rukama a také
dobrým srdíčkem pomohli vyzdobit chodby v domově důchodců a zpříjemnit tak pobyt lidí, kteří zde žijí. Spolupráce, kterou inicioval starosta obce, byla příjemná a obě strany se chystají v ní pokračovat. PS: Zvláštní poděkování náleží žáku
Danielu Kmínkovi, fotografovi žákovského parlamentu školy.
Mgr. Dana Nováková, ředitelka školy.

Základní škola Dobrá Voda u Č.B. Školní rok 2004/05
Škola vstoupila do nového školního roku s 226 žáky v devíti třídách. Do první třídy nastoupilo 24 prvňáčků.
Novou ředitelkou školy je Mgr. Dana Nováková.
Její prioritou je i v letošním školním roce zajistit kromě vzdělávání žáků také všestranné rozvíjení jejich schopností
a osobnostních kvalit, což je dlouhodobý trend školy. I v letošním školním roce bude proto součástí výuky mnoho
kulturních, sportovních, výtvarných, hudebních a jiných aktivit, které přispívají k harmonickému rozvoji dětí. Ak tuální je připomenout vánoční koncert dětí v kostele, který se letos uskuteční 14.prosince v 18.00 hodin. Tyto
společné akce dávají dětem možnost společně tvořit, radovat se, vyjádřit své vnímání světa. Současně tyto aktivity
rozvíjí schopnost dětí vnímat život v jeho rozmanitosti a kráse. V přetechnizovaném, konzumním a uspěchaném světě
tak nabízí škola dětem i ostatním možnosti aktivního smysluplného života.
Škola se ještě aktivněji než v loňském roce spolupodílí na vyplnění volného času dětí. Učitelé zajišťují v letošním
roce chod celkem 12 zájmových kroužků. K nejnavštěvovanějším patří v letošním roce speciální pedagogická péče
pro děti se specifickými poruchami učení, náboženství, dětský pěvecký sbor, výtvarný kroužek, florbal a volejbal. Vo lejbal, který začal před dvěma lety v letošním roce navštěvuje 40 dětí. Kromě toho mohou děti trénovat ve škole špr tec, kopanou, házenou a badminton, které organizují sportovní kluby. Ve škole cvičí také maminky s malými dětmi.
Škola by v budoucnu chtěla otevřít také gymnastiku a aerobik, v současnosti to však vytíženost tělocvičny nedovo luje.
V loňském roce navázala škola spolupráci se Zdravotním ústavem v rámci prevence drogové závislosti. V této
spolupráci bude pokračovat i v letošním roce a nabízet tak informace a pomoc nejen dětem, ale i jejich rodičům. Nově
v letošním roce navázala škola spolupráci s katedrou Tv a Ov Pedagogické fakulty při JUČB. Spolupráce se týká
nejen praxe studentů, ale v budoucnu také spolupráce při výzkumech a projektech přispívajících k modernizaci a efektivnosti vzdělání a výchovy ve školách.
Nově škola spolupracuje s domovem důchodců. Děti např. slíbily, že pomohou ve svém volném čase starším občanům
při práci s počítačem. Paní učitelka výtvarné výchovy vytvořila výzdobu nového pavilónu domova. Nádherné obrázky dětí,
spíše umělecká díla, která vznikají pod vedením paní učitelky a zdobí školu, teď budou k vidění také v novém pavilónu
domova důchodců a snad starší občany potěší. Škola za tuto dobrovolnou práci paní učitelce moc děkuje.
Patronem této, ale i dalších akcí, je parlament žáků, který vznikl v letošním školním roce. Celkem ho tvoří 15 žáků,
kteří se scházejí 2 x měsíčně. Parlamentáři pomáhají demokratickému chodu školy, řeší různé návrhy, problémy a
přání žáků jednotlivých tříd, organizují různé sportovní, kulturní, vzdělávací a charitativní akce. V parlamentu se učí
komunikaci, demokratickému chování a možná se připravují na svojí budoucí kariéru politika, poslance či senátora.
Parlamentáři jsou zároveň záštitou dobrých vztahů ve třídách, hájí slabší, upozorňují na projevy agresivity a nega3
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tivních jevů, obhajují a prosazují správné postoje, demokracii a právo.
V dnešním byrokratickém školním světě, kde základem všeho je dobře vyplněný papír, jsou všechny tyto aktivity
vzácné. Chci proto poděkovat všem svým kolegům za neúnavnost a nadšení při práci s dětmi. Také bych chtěla podě kovat starostovi obce panu Jiřímu Šabatkovi a zastupitelstvu obce za jejich dlouhodobou spolupráci a materiální podporu. 3.12.2004 Petra Randáková

Úspěch Dobrovodských sportovců.
V pondělí 21. listopadu přišla oú tato e-mailová zpráva: Dovolujeme si Vám oznámit, že tuto sobotu se stala Stolní hokejová liga WIP Reklama Dobrá Voda u Českých Budějovic popáté v historii MISTREM ČESKÉ REPUBLIKY. Podařilo se
nám tak navázat na úspěšné roky 1998 -1999 a 2001 – 2002. Všem, kdo nám v našem snažení pomáháte, stojíte za naším
klubem, nebo nám jen držíte palce upřímně děkujeme a věříme, že nám zůstanete nakloněni i v budoucnu. Za celý tým Milan Mach, kapitán družstva. Blahopřejeme! jš.

Výročí konce II. světové války.
V roce 2005 vzpomeneme 60. výročí ukončení II. světové války. Pro nás , kteří nejsme pamětníky, trocha historie a fak ta, která předcházela:
Jaltská konference: datum konání: 4.-11.2.1945, místo konání: SSSR, Ukrajina, Krymský poloostrov, palác Levadia,
postavený na přání posledního ruského cara Nikolaje II z bílého krymského vápence. Byla to prý jedna z prvních konferen cí, konaných u kulatého stolu a jako mladý vyjednavač a tlumočník se jí zúčastnil i pozdější ministr zahraničí SSSR Andrej
Gromyko.
Účastníci konference: Josef Visarionovič Stalin (Sovětský svaz), Franklin D. Roosevelt, (Spojené státy americké),Winston Churchill (Velká Británie). Byl zde především dohodnut postup závěrečných vojenských operací proti Německu, jeho
bezpodmínečná kapitulace, (a demokratizace a reparace), okupační pásma, správa Německa a předpokládaná čára dotyku
sovětských a západních vojsk. Stalin se zde tajně zavázal vstoupit po ukončení vojenských operací v Evropě do války s
Japonskem. V době konání této konference ještě existovala mezi západními spojenci k SSSR určitá míra důvěry. Na další
konferenci v Postupimi již tomu bylo jinak. Byly tam schváleny 2 diplomatické dokumenty předložené Stalinem:
1. dokument, který obsahuje závazek Stalina, že v Polsku (které je v té době již osvobozeno Rudou armádou) bude ustavena koaliční vláda včetně zástupců západní emigrace.
2. dokument:- "Deklarace o osvobozené Evropě" - přebudování Evropy na základě demokracie a svobodných voleb.
Jaltské konferenci předcházela konference v Teheránu 29. 11 – 1. 12. 1943, kde se spojenci dohodli zejména na otevření
2. fronty v létě 1944 a na tom, že do tří měsíců po skončení války SSSR vyhlásí válku Japonsku.

Koncerty v prosinci.
Dne 12. prosince od 16 hodin zpívá v kostele dětský pěvecký sbor CHANZONETA, sbormistr paní Knotková.
Dne 14. prosince od 18 hodin v kostele žáci ZŠ Dobrá Voda.
Dne 15. prosince pořádá firma K- Brokers adventní koncert v kostele od 18 hodin. Účinkují Josef Sychra – varhany,
Václav Plášil – housle, Josef Zikmunda – trubka, Petra Kubíková – soprán. Spoluúčinkuje dětský sbor ZŠ Baarova ul. pod
vedením J. Valentové.
Dne 22. prosince od 17 hodin můžete v Emauzích slyšet Vánoční koncert v podání dobrovodských dětí.
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