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Milí čtenáři!
Přejeme Vám všem
klidné velikonoční
svátky, dostatek
optimismu, který
potřebujeme všichni,
a především sdílenou
radost s Vašimi
nejbližšími, se kterými
tyto jarní svátky
budete prožívat.
Spolu s redakcí
Dobrovodského
zpravodaje
Vaši zastupitelé

Dobrovodská pouť nebude
Milí čtenáři,
vzhledem k opatřením, která musíme dodržovat, nebude možné v nejbližších týdnech realizovat kulturní
a jiné akce, které jsme pro vás připravovali. Jak jste si už asi přečetli v úvodním sloupku pana starosty,
nelze uskutečnit ani oblíbenou dobrovodskou pouť. Již podruhé… Jako malou náhradu vám nakreslila
Gabriela Švehlová alespoň obrázek, který snad potěší. Těšme se na uvolnění téhle kulturně prázdné doby
a na pouť v roce 2022.
Za kulturní výbor Petra Miková

stavby v obci

Potoční ulice. Stavební práce, která byly zahájeny v loňském roce výměnou plynového vedení,
pokračují díky poměrně mírné zimě prakticky
nepřetržitě. Třetího března 2021 bylo dokončeno kanalizační potrubí včetně přípojek v Potoční ulici až ke křižovatce s ulicí Spojovací. Hned
následující den přikročila firma k odstraňování
vrchní asfaltové vrstvy z chodníků na jedné straně ulice a připravovaly se podkladní vrstvy pro
pokládání obrubníků a zámkové dlažby. Dnes je
tato část včetně položení dlažby a založení chrániček pro kabely vysokorychlostního internetu,
ale i dalších, případně v budoucnu používaných
technologií, dokončena a kabely či chráničky pro
ně určené přivedeny před každý dům v této části
ulice. Stejným způsobem se už pokračuje na druhé straně ulice, kde bude navíc provedena celková
oprava veřejného osvětlení včetně kabeláže. Poté
bude dokončena finální úprava komunikace včetně povrchu.
Pravděpodobně ve druhé polovině dubna (podle
počasí) začnou plynaři s výměnou dalšího úseku
potrubí od Spojovací ulice k Lázeňské ulici až
do ulice Na Vyhlídce, kde již bylo potrubí vyměněno. Tam dojde k propojení obou dlouhých úseků.
Souběžně s tím dojde na Lázeňské ulici ve stejném
výkopu k výměně starého litinového vodovodního
potrubí za plastové. Následovat bude v Potoční ulici výměna kanalizačního potrubí včetně přípojek

až k Lázeňské ulici a obnova chodníků a povrchů
ve stejném rozsahu jako v dolní části ulice.
Šatny ve škole. V současné době se po rekonstrukci kotelny dokončuje i kompletní oprava šaten u tělocvičny v základní škole. Vyměněno je
kanalizační potrubí až k obvodové zdi tělocvičny
a veškeré vodovodní potrubí včetně zařizovacích
předmětů, sprchových koutů a WC. Projektově je
připravena i výměna původního vodovodního potrubí v učebním pavilonu školy, která hlavně z časových důvodů nemohla být provedena v rámci
celkové rekonstrukce školy. K této výměně dojde
v období letních prázdnin. Také tato akce je finančně nákladná. Náklady přesáhnou 1,5 milionu
korun.
Tribuna. V měsíci únoru byla zahájena oprava
tribuny na fotbalovém stadionu, kde byly již delší
dobu patrné závady z důvodu zatékání do konstrukce schodišť. Po demontáži konstrukcí byl
zjištěn větší rozsah poškození, než se předpokládalo. Práce byly zahájeny kompletní opravou
dřevěných stupňů obou schodišť a následně jejich
zaizolování svařovanou folií včetně nejvíce počasím namáhaného dřevěného obložení boků schodiště. Tento postup zajistí funkčnost schodišť min.
na 20 let. Zbývá provést nátěr vnějšího dřevěného
obložení tribuny, v závislosti na vhodných klimatických podmínkách.

Jiří Šabatka, Ing. Jindřich Hájek

B u d ě j o v i c

sloupek
starosty
Vážení spoluobčané,
velice mne mrzí, že nemohu psát tyto řádky s radostí a optimismem. Situace kolem
pandemie koronaviru je stále vážná a neutuchající. Bohužel se zákeřný vir nevyhýbá
ani naší obci. Je to již více než rok, kdy žijeme v neustálé nejistotě, strachu a s různými
omezeními. Někdo se s tím naučil žít a dokázal se přizpůsobit, někdo se v různých
nařízeních vlády ztrácí a někdo vše bojkotuje. Není se čemu divit. Je to jistě obrovský
nápor na psychiku člověka, zejména pak
ve spojitosti s výchovou dětí, se starostmi
o zdraví starších lidí i s nemožností se společně scházet a bavit se.
Tak jako v minulém roce i letos jsme
nuceni oželet tradiční velikonoční svátky.
Opět nebude pouť a nebudou chodit koledníci, opět zůstaneme zavřeni doma. Bohužel je
to asi nutné, a je mou povinností vás požádat
o dodržování nařízených opatření a znovu
to vydržet. Stále můžeme pouze doufat, že
se situace zlepší a nastane čas rozvolnění.
Jako opravdu malou náplast jsme naplánovali ornitologickou procházku po obci a okolí.
Snad se budeme v daný termín moci alespoň
venku sejít a společně si prohlédnout krásu
naší obce i z jiného pohledu.
Se začínajícím jarem budeme moci plně
rozjet plánované opravy komunikací a další práce či úpravy, které se letos chystáme
realizovat. Pravdou je, že ani v zimním
období jsme nelenili a spoustu práce jsme
připravili nebo dokonce již započali realizovat. Bohužel vyšla najevo investice, která
ač byla plánovaná v budoucích letech, stala
se nyní prioritou. Jedná se o oplocení celého areálu základní školy a zamezení vstupu
nepovolaným osobám. Již v této době jsme
byli nuceni instalovat kamerový systém
k nově vybudovanému školnímu hřišti, kde
se přes veškeré zákazy shlukují děti, často
i s rodiči. Stalo se běžnou věcí, že označení zákazu vstupu na hřiště je strženo, děti
vesele jezdí po hřišti na kole či koloběžce
a mohou tak způsobit nemalé škody. V současné době jsme schopni případné viníky
identifikovat a věci řešit právním způsobem.
Lidé se také naučili po areálu základní školy
chodit se psy a děti v zimním období bezstarostně bobují a sáňkují po přilehlých svazích. Toto nemůžeme a nebudeme tolerovat.
Vstup do areálu základní školy bude omezen
a uzpůsoben zejména potřebám samotné základní školy, popř. návštěvníkům tělocvičny
a nového hřiště. O možném přístupu povedeme záznamy a nikdo se po areálu nebude
moci pohybovat bez vědomí vedení školy či
obce. Je to smutné, ale nutné.
Aby vše nebylo jen špatné, dovoluji si vaši
pozornost upoutat na obecní webové stránky. Před nedávnou dobou jsme dokončili
úpravy nového vzhledu webu a pevně věřím,
že pro uživatele budou stránky přehledné
a srozumitelné. Přeci jen, v případě zjištění nedostatků či chybějících údajů, můžete
kontaktovat úřad obce a bude mou snahou
věci napravit. Také visí ve vzduchu otázka
týkající se našeho zpravodaje, resp. jeho
vhodného formátu. S tímto rozhodováním
nám můžete pomoci zodpovězením anketní
otázky přímo na webu obce nebo v případě
širšího obsahu nám napsat na e-mailovou
adresu zpravodaj@dobravodaucb.cz.
Letošní rok bude opět plný nepředvídatelných událostí a možná i nejistot. Ale jak
se říká, štěstí přeje připraveným a v této
souvislosti si touto cestou dovoluji oslovit
případné zájemce o zajištění provozu občerstvení v Zacharově ulici v areálu tenisových
kurtů. V případě zájmu se na mne můžete
kdykoliv obrátit, rád poskytnu veškeré dostupné informace a představu o fungování
této provozovny.
Nezbývá nám nic jiného, než se dívat neustále dopředu a vyhlížet lepší časy. Držte
se a vydržte. Bc. Petr Štika, starosta obce

2/ Informace z obce rozhovor

Dálniční tunel Pohůrka je nejsložitější stavbou v ČR

Na přelomu roku mě starosta obce přizval k jednání s Ing. Vladimírou Hruškovou, ředitelkou ŘSD, Správy České Budějovice. Smyslem jednání, kterého se zúčastnil i hlavní projektant obchvatu města, bylo seznámení
obce se změnami technologie stavby, ke kterým došlo v posledním roce. Hlubokými sondami bylo totiž zjištěno, že pod mocnou vrstvou cihlářského jílu je uložena poměrně hodně vodou zásobená vrstva, která je
naprosto nevhodná pro založení tunelu původně navrženou technologií.
Ta spočívala v tom, že budou „vyhrabány“ tři
rýhy jeden kilometr dlouhé (délka tunelu) až pod
dno budoucího tunelu. Měly tvořit jeho bočnice
a střední, dělicí stěnu, následně měl být zabetonován strop, a nejen z důvodu omezení hluku
a prachu prováděna těžba pod povrchem. Podle
nově zvoleného postupu bude prováděna betonáž
v otevřené rýze, neměla by být přerušována a oba
tubusy tunelu budou vznikat současně. Pro původně navrženou provizorní objížďku, jako je to
na Rudolfovské ulici podél stávající silnice, tak
nezbývá místo.
Nyní je již přerušena kvůli stavbě komunikace okolo bývalého složiště popílku a Stará cesta. Z toho důvodu by od konce srpna letošního
roku mělo dojít k přerušení hlavní komunikace
na Dobrou Vodu, a to bez možnosti překonání
obrovské stavební jámy i pro pěší. Touto variantou řešení se údajně zkrátí doba výstavby
obchvatu Budějovic o sedm měsíců. Objížďka
v obou směrech by po tuto dobu, kdy má být
silnice na Dobrou Vodu přerušena, měla vést
ulicí Na Vyhlídce. Proti tomuto řešení jsme
vzhledem k umístění školy a bezpečnosti dětí,

přicházejících a odcházejících do školy, vznesli
zamítavé stanovisko. V současné době se proto
vyhodnocuje i možnost využití původní a dnes
nálety zarostlé obecní komunikace, spojující ulice U Křížku a Stará cesta.
S problematikou okolo stavby tunelu se mohli
občané, kteří se zúčastnili posledního veřejného zasedání, seznámit a informace získat přímo
od přítomné Ing. Hruškové. Ta kromě jiného konstatovala, že dálniční tunel Pohůrka je momentálně nejsložitější stavbou, na které se v současné
době v republice pracuje. Protože čas tlačí a tato
varianta, kdy se použije skoro zapomenutá obecní komunikace, je velmi pravděpodobná, začalo
ŘSD s kácením náletových dřevin a obnovou této
komunikace. Přes Starou cestu a ulici U Rybníka
by pak došlo k napojení na Ledenickou silnici.
Po jejím obnovení na náklady ŘSD by část, hlavně osobní dopravy a pravděpodobně jednosměrně,
využívala tuto trasu. Tím by se snížila zamýšlená
intenzita provozu před školou. Bohužel, Dopravní
podnik města ČB nesouhlasí, aby touto provizorní trasou jezdila i linka č. 6 a momentálně je v řešení způsob obsloužení zastávek MHD U Křížku

a U Domova důchodců. Vzhledem k dnes už tak
silnému provozu je také rozhodnuto, že na křižovatce ulic U Rybníka a Ledenické dojde k osazení semaforů. O konečném řešení vás budeme
informovat příště.
V souvislosti s přípravnými pracemi pro stavbu tunelu se na obec obrátilo několik občanů
s podnětem, že na jejich domech došlo k praskání
zdiva. Tuto záležitost jsme řešili už dříve s tím,
že praskání zdí i stropů v ulici Na Lukách a částí ulice Trávní mohlo vzniknout vibracemi stavebních strojů při výměně vodovodního potrubí

O mizejících druzích ptáků
a fotografiích, které pomáhají

V dnešním vydání zpravodaje vám představíme ornitologa a fotografa Martina Šálka. Vystudoval doktorát na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity a nyní
působí na Ústavu biologie obratlovců AVČR a v České společnosti ornitologické. Na Dobré Vodě žije pět let a podle jeho slov je tady fajn.
Co tě přivedlo k ornitologii?
Ke vztahu k přírodě mě přivedl můj táta a děda
a už od malička jsem veškeré volné chvíle trávil
v přírodě, zejména pak pozorováním ptactva. Měl
jsem velké štěstí, že poblíž mého bydliště se nachází ornitologický klenot jižních Čech – rybník
Řežabinec. Můj vztah k ornitologii se postupně
měnil a od pouhého „ježdění za ptáčky“ jsem se
začal více zapojovat do systematického mapování
některých druhů a pak i do jejich cílené ochrany.
To mě nyní, když se ornitologií věnuji profesionálně, nejvíce naplňuje a vidím v tom největší
smysl.
Pracuješ na různých projektech; mohl bys nám je
přiblížit?
Většina mých projektů se nyní zaměřuje na aplikovanou ochranu přírody, zejména pak na porozumění faktorů ovlivňující početnost a druhovou
rozmanitost volně žijících živočichů, jako klíče
k efektivnější ochraně jednotlivých druhů, či
zvýšení efektivity různých managementových
opatření. Zejména zkoumáme vliv role struktury krajiny, intenzity zemědělského hospodaření
a různých ochranářských opatření (např. agroenvironmentální programy, šetrnější zemědělské
postupy) na biodiverzitu.
Jeden z dlouhodobých a srdcových projektů je
i záchrana sýčka, pro generaci našich prarodičů
ještě nejpočetnější sovičky, která nyní balancuje
na pokraji vymření a v celých Čechách je posledních 100 párů. Ve spolupráci s farmáři zajištujeme vhodné zemědělské hospodaření a instalujeme
hnízdní budky, aby sýčci měli kde lovit i bezpečně
hnízdit. Více jak třetina sýčků nyní uhyne v různých technických pastech, například se utopí v nádržích na vodu či napáječkách, nebo zapadnou
do různých dutin, jako jsou stojící trubky, okapové
svody, komíny a větrací šachty, ze kterých se nedokáží dostat a hynou v nich. Zabezpečení takových pastí je přitom často rychlé a jednoduché.
Znám tě jako fotografa – jak teď vypadá spojení
tvé práce a koníčka, tedy fotografování?
Na fotografování mi nyní nezbývá moc času,
i když jsem jednu dobu přemýšlel, že bych se fotce
mohl profesionálně věnovat. Tvůrčí proces mě zcela pohltil, jezdil jsem fotit reportáže do různých
koutů světa. Nicméně pak přišlo vyhoření, čemuž
paradoxně přispělo i studium fotografie na vysoké
škole (Institut tvůrčí fotografie) či osmileté pořádání fotografického festivalu Fotojatka. Poslední
dobou se k fotografování opět snažím najít cestu,
například předloni jsem nafotil kalendář o farmářích, kteří nám pomáhají chránit sýčky. Bylo to
takové poděkování našim zásadním spojencům
při ochraně této sovičky, která bez naší společné
pomoci vyhyne. Kalendář měl úspěch a nyní mám
už v hlavě další fotografické projekty.

Které druhy ptáků patří u nás v jižních Čechách
k nejohroženějším? A proč tomu tak je?
Nejhůře na tom jsou ptáci zemědělské krajiny,
jejichž početnost neustále klesá, a to více jak
o třetinu za posledních 30 let. K mnohým typickým druhům zemědělské krajiny, jejichž současná populace je prostý zlomek původních počtů,
patří například sýček, koroptev, čejka, skřivan
či chocholouš. Některé druhů z naší zemědělské
krajiny už dokonce zmizeli úplně. Na vině je průmyslové zemědělství vedoucí k intenzivně rozlehlým lánům a krajině bez remízků, polních cest,
drobných vodních ploch, stromořadí, pásů keřů
či biopásů, které jsou zcela zásadní pro udržení
biologické rozmanitosti. Ubylo i mnoho vodních

ptáků, kterým zase nevyhovuje intenzivní chov
ryb a vysazování polokrotkých kachen. Naopak
populace ptáků lesů jsou relativně stabilní, nicméně i zde zůstává otázkou, jak se projeví současné velkoplošné odumírání lesů v některých
částech naší republiky. To můžeme ale brát jako
výzvu k pro nastavení dlouhodobě udržitelného
lesní hospodaření a třeba sázením vyššího zastoupení listnáčů převádět monodruhové smrčiny
do smíšených lesů, které budou odolnější vůči
klimatickým výkyvům.
Děkuji za rozhovor a zvu spolu s Martinem
všechny čtenáře na ornitologickou procházku
po Dobré Vodě a okolí.
Petra Miková

ORNITOLOGICKÁ
PROCHÁZKA
s Martinem Šálkem
po naší obci a jejím okolí

dne 16.

5. 2021

sraz v 7:00 u kostela
(sledujte a respektujte aktuální preventivní podmínky)

v těchto ulicích v roce 2018. To bylo stavebními
odborníky zcela vyloučeno. I proto najalo ŘSD
tým odborníků, kteří začnou v nejbližší době
provádět na Dobré Vodě podrobnou pasportizaci
domů nejbližších stavbě tunelu. Ve vlastním zájmu těmto pracovníkům umožněte vstup, všichni
se vám řádně prokáží příslušným dokladem. Až
dosud na stavbě tunelu nebyly prováděny žádné
práce, které by mohly stav staveb ovlivnit. Nejpravděpodobnější příčinou vznikajících prasklin
na stavbách je pokles hladin spodní vody obecně
a vysychání jílovitého podloží. 
Jiří Šabatka

27. března
začne
sčítání lidu
O půlnoci z 26. na 27. března začíná povinné
sčítání lidu. Akce proběhne i přes koronavirová opatření. Lidé se mohou nechat sečíst dvěma
způsoby; elektronicky, nebo listinným formulářem. Letošní sčítání je poprvé v historii připravené jako online, to znamená, že 27. 3. 2021 se
sčítání spouští a otevírá se online formulář, který bude buď k dispozici na webových stránkách
www.scitani.cz nebo www.onlinescitani.cz. Využít můžete počítače v obecní knihovně během
otevíracích hodin – pokud ovšem bude její provoz
neomezený, nikoliv pouze bezkontaktní, jako je
tomu nyní.
Sčítací komisaři budou od 17. dubna ale také obcházet i s listinnými archy lidi, kteří nezvládnou
zpracovat letošní sčítání lidu online. Předpokládá se, že zhruba 70 procent lidí vyplní dotazník
online, zbytek bude potřeba fyzicky obejít s papírovými formuláři – může jít až o tři miliony
lidí. Kontakt se ale naprosto minimalizuje. Doručování listinných formulářů bude vypadat podobně, jako se dnes doručují doporučené zásilky.
Komisaři budou před obchůzkou otestovaní, předání listin bude probíhat venku a s respirátory.
Sčítání je povinné pro všechny obyvatele České
republiky, kteří mají v zemi trvalý pobyt. Za nevyplnění hrozí až desetitisícová pokuta, sledujte
prosím i aktuální zprávy na toto téma v mediích.
Formuláře nebudou komisaři vybírat zpět, ale respondenti je odevzdají v odpovědní obálce, kde je
poštovné zdarma, do kterékoli poštovní schránky
nebo přes pobočky České pošty.
Epidemiologové doporučují, aby co nejvíce
lidí vyplnilo sčítání lidu online. Snad v té době už
budou rizikovější senioři naočkovaní a zároveň
hygienická opatření, zejména nasazený respirátor, představují dostatečnou ochranu pro tento typ
kontaktu. 
podle Extra.cz Jiří Šabatka

Výzva
k našim
čtenářům
V rámci hlubšího „rozkrývání“ historie
Dobré Vody prosím všechny naše obyvatele,
kteří znají domovní čísla svých nemovitostí
z počátku 20. století i později, znají jména
těch, kteří v nich bydleli, a jsou ochotni je dát
k dispozici, prosím o jejich zaslání na e-mail
jirkavoda@post.cz. Prosím o uvedení i současné adresy této nemovitosti. Žádný podobný seznam se bohužel nezachoval a pro
budoucí možné projekty by byl žádoucí.

Děkuji, Jiří Šabatka.
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zápis do 1. třídy
základní školy

Ve dnech 8. a 9. dubna proběhne zápis k povinné
školní docházce, dovolte mi tedy krátce představit
naši školu:
KDO JSME?
Jsme základní a mateřská škola s kapacitou
360 žáků ve škole a 105 dětí ve školce. Máme
obvykle dvě třídy v ročníku při průměrné naplněnosti kolem 20 dětí, ve škole pracuje více než
50 zaměstnanců.
KAM JDEME?
Chceme být školou, kde si žáci váží svých učitelů, ale také učitelé svých žáků.
Chceme maximálně individuálně rozvíjet potenciál každého dítěte.
Chceme pomáhat vychovávat zdravě sebevědomé, samostatné a zodpovědné lidi.
Chceme dětem zajistit bezpečné, přátelské
a motivující prostředí.

CO NABÍZÍME?
Prostředí tradiční venkovské školy, na Dobré
Vodě se zdravíme (i když občas někdo zapomene…).
Školní vzdělávací program se zaměřením na výuku jazyků už od první třídy a širokou nabídkou
volitelných předmětů na druhém stupni umožňující rozvoj kompetencí žáků dle jejich zájmů.
Kvalitní zázemí pro vzdělávání i pro sport –
všechny učebny vybavené interaktivní technikou,
výtvarný ateliér, moderní učebny jazyků a informatiky, velká tělocvična, lehkoatletický areál,
venkovní zázemí pro školní družinu, školní jídelna s výběrem ze dvou jídel…
Slíbila jsem představení krátké, takto tedy
stačí, více informací nejen k zápisu naleznete
na www.zsdv.cz. Budeme se těšit!

Mgr. Lenka Scheinpflugová, ředitelka ZŠ a MŠ

Zprávičky ze školky

Radostný pobyt ve školce nám opět ukončila epidemie koronaviru. Od 1. 3. byl provoz mateřské
školy přerušen a předškoláci, kteří mají předškolní vzdělávání povinné, jsou vzděláváni distančním způsobem. Pomocí IC techniky a aplikace
Moje iŠkolička mohou děti s rodiči řešit úkoly
Barevné kamínky, s nimiž jsou zvyklé „pracovat“
ve školce na multiboardu a počítačích. V aplikaci MS Teams jsme zahájili zkušební vzdělávání,
aby nás mohly děti vidět prostřednictvím obrazovky a mohly si s námi popovídat o tom, co
právě doma prožívají a dělají. Prostřednictvím
emailů posíláme dětem a rodičům metodické lis-

ty k výuce nejen předškoláčků, ale i pro zábavu
menších dětí. Aby jim bylo veseleji, mohou přijít
ke školce, kde na ně každý týden čekají zábavné
úkoly a hry s tajenkou, vyvěšené na plotě mateřské školy.
Od pondělí 3. 5. do pátku 14. 5. 2021 bude
probíhat zápis do MŠ Dobrá Voda, Zacharova 17.
Veškeré informace a dokumenty ke stažení budou k dispozici na www.zsdv.cz začátkem dubna.
Žádosti budou moci zákonní zástupci podat také
osobně 5. a 6. 5. 2021 po rezervaci termínu.
Těšíme se na shledání a přejeme všem hodně
zdraví.
Tým učitelek MŠ

Recenze knihy:
Ian McEwan – Solar
Na tomto místě se budete občas setkávat s recenzí nějaké zajímavé knihy. V tomto vydání to bude
román Solar současného anglického spisovatele Iana McEwana (*1948). Tento prozaik patří mezi
nejvýraznější ostrovní spisovatele své generace; jeho díla jsou kompletně přeložená do češtiny.
Spisovatel získal řadu ocenění (např. prestižní Man Bookerovu cenu) a několik jeho románů se
dočkalo filmového zpracování (Betonová zahrada, Pokání aj.).
Román Solar vydaný v roce 2010 byl již rok poté přeložen do češtiny a opakovaně je u nás vydáván. Jeho děj začíná v roce 2000, pokračuje o pět let později a skončí v roce 2009. Hlavní postavou je
Michael Beard, někdejší génius, který roky žije a těží ze své někdejší slávy – z Nobelovy ceny za fyziku. Na počátku románu je mu padesát let, je „mužem omezených duševních pochodů, neschopný
vnímat jakoukoliv radost“. Nebudete ho mít rádi. S lehkostí opouští své ženy, se kterými odmítl mít
děti, postupně tloustne, ukradne nápad výroby elektřiny na základě fotosyntézy, smrt, která byla
náhoda, nastrojí tak, aby byl obviněn a odsouzen manželčin milenec, nemá výčitky svědomí a ani
nepřijme otcovství malé dcerky. Jeho svět stojí na popularitě získané kdysi dávno; od získání Nobelovy ceny morálně přežívá podpořen horentními honoráři za stále opakující se přednášky a fyzika ho
zajímá jen ve chvíli, kdy pracuje na svém novém patentu, na jehož začátku byl nápad někoho jiného.
Fyzika ho vlastně nezajímá jako věda, ale coby další zdroj příjmu.
Román nepopisuje jen rezignaci a morální úpadek vědce a jeho sebestřednou spokojenost ve stagnaci na běžné lidské vztahy, ale je také nekritickým průvodcem po trase zvané globální oteplování (nebo ochlazování? Kdo ví…), kdy se vydávají obrovské prostředky na konference, přednášky,
projekty a patenty, ale výsledek nebo řešení nic z toho nepřináší. Hlavně, že se jich účastní nositel
Nobelovy ceny…
Knihu Iana McEwana Solar a další (Pokání, Černí psi, Dítě v pravý čas, Mlsoun, Amsterdam,
Nevinný a Sobota) si můžete vypůjčit (a trochu se při čtení zneklidňovat) v naší knihovně.
Petra Miková

Co nového v obecní knihovně
V uplynulých týdnech probíhaly v naší knihovně výpůjčky bezkontaktně, tedy formou výdejového
okénka (v našich podmínkách spíše dveří). Chtěla bych poděkovat všem čtenářkám i čtenářům, malým
i velkým, za zodpovědný přístup k těmto omezujícím nařízením a za shovívavost a respekt, se kterými
je dodržovali.
V době, kdy píši tento text, je v knihovně připraveno více než 200 titulů z Jihočeské vědecké
knihovny určených k výměně fondu, která proběhne, jakmile nám to situace dovolí. Také nějaké
knihy nakoupíme, takže doufám, že až bude provoz knihovny bez omezení, budete si moci vybrat
z celé řady pěkných knížek.
Další novinkou, nepřehlédnutelnou a patrnou bez nutnosti vstupu do knihovny, jsou nové polepy
dveří, které jsme navíc nechali zevnitř potáhnout neprůhlednou fólií.

Historie Dobré Vody – stavba

mateřské školky v Zacharově ulici
Počátkem 70. let minulého století byla Dobrá
Voda součástí Českých Budějovic. Na území
města nastal nebývalý rozmach výstavby rodinných domků, který se dotkl i Dobré Vody. Vznikly nové ulice, jako např. Na Lukách, Sadová,
Trávní, Borová, U Haldy nebo horní část ulice
Hornické. Současně se budovala v rámci základní technické vybavenosti i občanská vybavenost.
Nová výstavba a vysoký nárůst mladých rodin si
vyžádal i výstavbu nové mateřské školky s jeslemi a příslušným zázemím. Doposud byla školka
v budově nynějšího obecního úřadu.

Stavba školky, 1980–1981

Pro novou MŠ bylo vymezeno území v Zacharově ulici, kde nyní školka stojí. První plány však
počítaly s jednopatrovou budovou, kde v patře se
uvažovalo s třídou pro jesle a školku a v přízemí
s hospodářskou částí, zejména kuchyní. S tímto návrhem nesouhlasil Útvar hlavního architekta města
a bylo rozhodnuto o pavilónové výstavbě, což byl
v té době moderní trend. Projekt vypracoval Stavební podnik města Českých Budějovic, který i následně MŠ budoval. Investorem bylo Město České
Budějovice, odbor výstavby. Při výstavbě byly nově
použity keramické panely Jihočeských cihelen. Jed-

notlivé pavilony propojila dlouhá chodba při jejich
západní straně. Celý areál se vytápěl elektrickými
akumulačními kamny. Výstavba MŠ cca za 5 miliónů Kč trvala neuvěřitelné čtyři roky. Areál školky
tvořil pavilon jeslí, dva pavilony školky a hospodářská část. Provoz byl zahájen v roce 1982. První ředitelkou nové MŠ se stala paní Marie Tůmová.
Během provozu se objevily problémy zejména
s vytápěním, konstrukcí ploché střechy a využitím
spojovací chodby. Po osamostatnění Dobré Vody se
postupně MŠ opravovala a přebudovávala. Provedlo
se nové zastřešení, plynové vytápění, byla provedena

rekonstrukce zdravotní instalace, zateplení objektu,
modernizace spojovací chodby. V nedávné době došlo k vybudování nové moderní kuchyně a zejména
účelnými úpravami k navýšení kapacity školky pro
současných 105 dětí. Snad lze ještě poznamenat, že
počátkem 90. let minulého století byl trend rušit tato
zařízení či jejich kapacitu omezovat. Prozíravostí vedení obce se tak na Dobré Vodě u Českých Budějovic nestalo. Z původní MŠ se stalo moderní zařízení
pro nejmladší generaci, které se svou kapacitou snaží
pokrýt potřeby zejména dobrovodských obyvatel.

Milan Čoudek

3x foto: Otta Sepp
pokračování příště
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Zapojte se do Sčítání 2021
Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Jaké druhy odpadů se sbírají?

Počítejte s námi. Bezpečně. Online. Raz dva.
Sčítání je povinné a týká se nás všech. Každá odpověď může ovlivnit,
jak bude život v naší zemi vypadat. Sečtěte se online, případně
pomocí listinného formuláře.

Jednoduše

Bezpečně

Ať jste doma nebo na cestách, nejlepší
je sečíst se online. Jde to odkudkoliv.
Sečíst můžete nejen sebe, ale také
celou rodinu.

Sečíst se lze zcela bezkontaktně přes internet,
nebo pomocí listinného formuláře při
respektování aktuálních hygienických opatření.
V bezpečí samozřejmě zůstanou i vaše údaje.

Mezi nebezpečné odpady patří např.:
 ledničky, mrazničky, elektrotechnický odpad – televizory, 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…
 Svoz se nevztahuje na odpady obsahující azbest (eternit). Tento odpad nebude odvezen, bude
ponechán na místě!

Sčítání online na scitani.cz

27. 3. – 9. 4.

Formulář lze vyplnit z počítače, tabletu či mobilu. Sečtěte celou domácnost přes
internet bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem. Je to snadné a ušetříte čas.
Sčítací formulář můžete vyplnit i s někým jiným, kdo to sám nezvládne.

Sčítání pomocí listinného formuláře

17. 4. – 11. 5.

Jak probíhá sběr?
Nákladní automobil bude ve stanovených časech na zastávkách, kde od Vás pracovníci naší firmy převezmou
uvedené odpady. Neodkládejte odpady na zastávky před nebo po odjezdu vozidla z důvodu jejich nebezpečnosti
pro děti či zvířata.

Upozornění

Pokud jste se nesečetli online, musíte vyplnit listinný formulář.
Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře
a na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na vybraných
poštách. Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném
termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyplněný
formulář v odpovědní obálce odevzdáte na poště nebo vhodíte
do poštovní schránky.

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 u Českých Budějovic.

scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 840 30 40 50

Seznam zastávek – sobota 10. 4. 2021
12.00 – 12.10 hod – U Křížku
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13.00 – 13.10 hod – Potoční ulice

2.2.2021 14:40:27

13.15 – 13.30 hod – Na Vyhlídce
13.35 – 13.50 hod – za kostelem
13.55 – 14.10 hod – K Lusnému
14.15 – 14.25 hod – Trávní

placená inzerce
SAMONOSNÉ HLINÍKOVÉ BRÁNY
Vzorková prodejna:
Budějovická 647,
Ledenice 373 11
www.colney.cz
colney@email.cz
telefon: 606 158 467

Hliníkové samonosné brány jsou žádaným artiklem na našem trhu
a to z důvodů lehkosti a stálosti materiálu.
Dodáváme hliníkové brány na vysoké úrovni za přijatelné ceny.

Cena od 33 399,- Kč

▮ Dodávka a montáž všech druhů
drátěných plotů, oplocení,
zahradních bran a branek 		
	Kvěch Petr, tel.: 606 310 762
▮ Zahrady Oupic
kompletní realizace zahrad
a mnoho dalších činností 		
v zahradnických pracích
(kvalita a dobrá cena).
Tel.: 604 231 577,
www.zahradyoupic.cz

UHELNÉ SKLADY
BORŠOV NAD VLTAVOU

5,5 Kč / Kg

Naše ceny
jsou postavené na hlavu
tak toho využijte
Nejvýhodnější cena v roce 2021

brikety RUF

brikety
PINI KAY

JARNÍ SLEVY PALIV
od 1. 4. do 31. 5. 2021

Nabízíme sortiment:
- černé a hnědé uhlí, brikety, koks
- štípané palivové dřevo
- písky, drtě, štěrky a okrasné kačírky
- mulčovací kůra, zahradní zemina
Nabízíme služby:
- doprava sklápěč a kontejner 5 t
- odvoz sutí a výkopu na skládku
- přistavení a pronájem kontejnerů

NAD 20 q ROZVOZ UHLÍ ZDARMA
složení uhlí pásovým dopravníkem

4,9 Kč / Kg

noční
brikety

387 250 500, 602 409 423

materiál rašelina

Otevírací doba a rozvoz
Po – Pá 7.00 – 15.30 hod.

www.uhloterm.cz

5,5 Kč / Kg
4,7 Kč / Kg
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