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střípky z veřejného zasedání
Na veřejném zasedání zastupitelů dne 30. 5. 2019
bylo mimo jiné projednáno a schváleno:
Schválení dohody s LČR s.p. o vzdání se práva náhrady škody. Tato dohoda se týká realizace
oplocení pozemku v Sadové ulici, resp. ve sběrném místě. Jelikož se obecní pozemek nachází
v blízkosti pozemku ve vlastnictví státu s právem
hospodaření pro LČR s.p., byla výše zmíněná dohoda podmínkou pro vydání souhlasného stanoviska, které si vyžádal stavební úřad.
Schválení změny č. 3 územního plánu, která spočívá ve změně využití plochy u hřbitova, a to ze
stavu „Zeleň veřejná (ZV)“ na nový stav „Občanské vybavení sportovně rekreační (OVSR)“ a dále
ve změně v podkapitole I.f.1. Plochy bydlení individuální, kdy nová věta zní: „Minimální velikost
stavebních pozemků, vyjma stavebních pozemků
pro veřejnou infrastrukturu, je stanovena na 550
m2. Při dělení stávajících stavebních parcel je nutné dodržet velikost stavebního pozemku 550 m2,
na němž je umístěna stávající stavba sloužící pro
bydlení nebo rekreaci“. Prvně zmiňovaná změna
se týká plochy u dobrovodského hřbitova, kde je
nyní plnohodnotný tenisový kurt a kde je uvažováno o dalším sportovním a odpočinkovém využití.
Druhá změna by měla zabezpečit menší zahušťování volných ploch novou výstavbou rodinných
domů.

Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě se spolkem
sportovního klubu. Tento dodatek se týká nově
zrekonstruovaného tenisového kurtu v blízkosti
dobrovodského hřbitova, který byl předán sportovnímu klubu, resp. tenisovému oddílu, do spoluužívání. Tento kurt (včetně dalších kurtů) je k dispozici všem zájemcům, kteří mají chuť si zahrát
tenis na kvalitním povrchu a v krásném prostředí.
Podmínkou je domluva se správcem těchto kurtů
na možném termínu hraní a splnění požadovaných
nároků pro hru samotnou (vhodná obuv, zaplacení
času stráveného na kurtu, slušné chování, apod.).
Schválení pronájmu pozemků, a to na části pozemku parc. č. 3403/1 a parc. č. 2832/12. Jedná se
o části pozemků, které přiléhají k místní prodejně
potravin a stále častěji se stávají veřejným parkovištěm, zejména pak dlouhodobým. Toto místo je
převážně určeno zákazníkům prodejny potravin
a pokud někteří neukáznění řidiči tento prostor
blokují svým vozidlem, aniž by v tu dobu nakupovali v místní prodejně, logicky tím znemožňují
nebo ztěžují nákup ostatním zákazníkům, kteří nemají kde zaparkovat. Části pozemků byly pronajaty
panu Chobodovi, provozovateli prodejny potravin,
a tím může na tomto místě dělat taková opatření,
která mu zajistí prostor pro parkování svým zakazníkům.
Schválení prodeje pozemku, resp. části pozemku
parc. č. 3462/27. Tato část pozemku ve Zlaté ulici

o výměře cca 12 m2 bude prodána na základě znaleckého posudku společnosti E.ON Distribuce, kde
bude umístěna nová trafostanice.
Projednání návrhu obce Dubičné týkající se
změny katastrálních hranic. Obec Dubičné má
velký zájem o rozšíření úzké a nepřehledné místní
komunikace (spojnice mezi obcí Dubičné a Dubičné - Samoty), která je ve vlastnictví obce Dubičné
a nachází se na parc. č. 3633, která je ve vlastnictví
LČR s.p.. Tento úsek spadá do k. ú. Dobrá Voda
u Českých Budějovic a v součtu se jedná o 1.701
m2, za které je nabídnuto ve stejném poměru místo u třebotovického hřbitova. Veškeré majetkové
vztahy zůstávají touto změnou zachovány. Po vzájemné dohodě změnou katastrálních hranic bude
výše zmíněný úsek v k. ú. Dubičné, kdy si následně
obec Dubičné vyjedná převod pozemku od LČR
s.p. a poté upraví místní komunikaci tak, aby byla
přehlednější a bezpečnější.
Projednání písemné žádosti obyvatele přilehlé
části Třebotovic týkající se změny katastrálních
hranic. Obyvatelé přilehlé části Třebotovic mají
zájem o přidružení se k Dobré Vodě a na základě kladného stanoviska naší obce budou sepisovat
petici, kterou posléze předloží Magistrátu města
České Budějovice. Kladné stanovisko naší obce
bylo vydáno a v případě možného jednání bude
rozsah území pro rozšíření katastrálních hranic
dále upřesněno. 
Petr Štika, starosta obce

stavební úpravy v obci

Jednou z větších a rozsáhlejších stavebních úprav
v obci je bezesporu obnova povrchu komunikace
a chodníku v Trávní ulici. Jedná se o zhruba 400
metrů dlouhý úsek, kde celková částka za provedení přesáhne 5 milionů korun. Na tuto akci
jsme počátkem letošního roku žádali o dotaci,
která byla řádně podána, nicméně jsme ji nezískali z důvodu velkého počtu zájemců. Jsme tedy
odkázáni na vlastní finanční zdroje, které jsou
na tuto akci v rozpočtu vyčleněny. Práce, které
vykonává společnost Stavitelství Matourek s.r.o.,
začaly již v měsíci červnu a to od spodní části
ulice výměnou obrub a položením nového chodníku. Samotné práce na chodníku byly rozděleny
na čtyři etapy, aby dopad omezení byl pro místní
obyvatele co nejmenší. Pravidelně probíhá dozorování stavby a drobné nedostatky se okamžitě
řeší. Pokud by měl někdo z obyvatel jakoukoliv
připomínku k prováděné stavbě či měl za to, že
mohlo dojít k poškození jeho věci, okamžitě toto
hlaste stavebníkovi či přímo na obci. Pozdější
reklamace mohou být dosti náročné na vyřizování. Předpokládaný termín ukončení prací je
v měsíci srpen – září.
Další výraznější stavební úpravou v naší obci
je úsek chodníku v Lázeňské ulici, kde na počátku července bylo přemístěno veřejné osvětlení
tak, aby splňovalo dnešní normy, a hlavně byl
nahrazen poškozený kabel. Toto přemístění se
časově protáhlo z důvodu neočekávaných komplikací při výkopu a chaotickém uložení ostatních kabelů. Bohužel tyto situace občas nastanou a je důležité zde operativně a rychle jednat.
Někteří obyvatelé naší obce si asi právem stěžovali na horší průjezdnost pouze jedním pruhem
a dále na špatnou dostupnost zastávky MHD.
Tímto se dodatečně omlouváme za nepříjemné
omezení a předesílám, že práce na tomto chodníku, kdy bude kompletně vyměněn povrch, budou pravděpodobně pokračovat v průběhu měsíce srpna a září. Při dnešní situaci na trhu práce

si termíny diktuje obvykle zhotovitel. Počítejte
tedy s dalším omezením v tomto úseku. Celková cena rekonstrukce této části chodníku včetně
osvětlení nás bude stát cca 1,5 milionu korun
a již nyní plánujeme v příštím roce pokračování
obnovy další částí chodníku v této lokalitě.
Stavební úpravy se letos dotýkají opět dobrovodského hřbitova. Návštěvníci jistě zaregistrovali obnovu centrálního chodníku hřbitova,
kdy původní litý asfalt byl odstraněn, odbornou firmou zlikvidován (jedná se o nebezpečný odpad) a nahrazen zámkovou dlažbou. Tu
jsme použili z chodníku v Trávní ulici, odkud
cca polovina dlažby skončila právě na hřbitově
a druhá polovina bude uložena ve sběrném místě pro budoucí potřebu. Zároveň bude do středu
hřbitova ke kříži přivedena voda z vrtu, který je
na sousedním pozemku. Pro návštěvníky bude
jednodušší brát vodu na zalévání z této části
a nebudou muset chodit až k nově postavené budově, kde se napouští voda z vodovodního řadu,
a tudíž je i dražší.
V neposlední řadě opět chodník, tentokrát
ve spojení se SÚS JčK. Jedná se o rozšíření zatáčky u CSS Emausy, kde hlavním investorem je
Jihočeský kraj a naše obec se kvůli bezpečnému
procházení na této akci podílí náklady na vybudování chodníku podél budovy CSS Emausy. Celá akce by měla stát cca 7 milionů korun,
z toho finanční podíl obce je necelých 315 tisíc
korun. Společnost Skanska a.s., která vyhrála
soutěž na zhotovitele, stavbu převzala dne 15. 7.
2019 a měla by být hotova do 70-ti dnů od převzetí. To souhlasí i se schválenou a již platnou
úplnou uzavírkou silnice č. III/14611 v místě
stavby, která je plánována do 22. 9. 2019. Tato
uzavírka způsobuje jisté dopravní omezení, kdy
není možné se touto cestou dostat např. do Třebotovic a je nutné využít objížďku přes Dubičné.
Nicméně po složitých jednáních před samotnou
stavbou se podařilo alespoň zajistit průjezd linky

č. 10 MHD, která tedy jako jediná není omezena.
Za již téměř dokončenou rekonstrukci můžeme považovat hokejbalové hřiště, resp. jeho
zmenšení a obnovu povrchu. Ze strany našich
hokejbalistů je na závěr slíbené očištění mantinelů a oprava stávajících střídaček. Celá akce
byla vcelku zdařilá a s největší pravděpodobností
mají hokejbalisté na dalších deset let vystaráno.
I finančně vše dopadlo lépe, než se očekávalo.
V rozpočtu obce na rekonstrukci hokejbalového
hřiště bylo vyčleněno 800 tisíc korun. Především
z důvodu dobré spolupráce, některých vlastních
aktivit a domluvení nižší částky za pokládku asfaltu jsme za tuto akci vydali necelých 600 tisíc
korun.
Také dokončujeme úpravy sběrného místa.
Vyměnili jsme starou obytnou buňku za novou
moderní, s možností napojení na elektrickou
energii a s vytápěním. O zřízení odběrného místa elektrické energie ve sběrném místě jsme již
v minulosti žádali společnost E.ON a nyní čekáme na samotnou realizaci, která by také v brzké
době měla být hotova. Díky tomu, že bude zřízeno vhodné zázemí pro odpovědného pracovníka, ponecháme asi provoz celoročně. Na měsíc
září je předběžně domluvena práce na zhotovení
oplocení, které nyní chybí v téměř polovině celkového obvodu daného místa.
V současné době také probíhá práce na výměně kotlů v mateřské škole, která bude dokončena před nástupem dětí do nového školního roku. Podobná akce, ale většího rozsahu,
nás čeká příští rok, tentokrát v základní škole.
Projekt je z minulosti hotový, nyní se prověřují možnosti provedení regulace vytápění celého
areálu s cílem dosáhnout úspory tepla.
Ostatní stavby a stavební úpravy, které byly
plánované a které se zatím nerealizují, jsou v určité fázi příprav a budete o nich informováni
v dalších číslech Zpravodaje.

Jiří Šabatka, stavební výbor

B u d ě j o v i c

sloupek
starosty
Vážení spoluobčané,
je za námi polovina roku i letních prázdnin,
někteří z vás již mají po dovolené a jiní se
na ni teprve chystají a těší se na odpočinek.
U nás na úřadu je ale stále rušno. Jistě jste si
všimli stavebních prací ve vaší blízkosti, ať už
je to v ulici Trávní, Lázeňské, na dobrovodském hřbitově, apod. Více informací o těchto
stavbách a úpravách se dozvíte v podrobném
článku tohoto vydání.
Intenzivně pracujeme na údržbě zeleně
v obci, především sekání trávy, likvidace
plevele, zastřihávání keřů a dalších porostů.
Chtěl bych tímto poděkovat všem pracovníkům, kteří se na této práci podílejí. Je to
práce nelehká, mnohdy dosti náročná zejména v horkých dnech, několikrát do roka se
opakuje a je zapotřebí ji dělat pravidelně. To
samé ale musím vyžadovat i po vás, po občanech. V naší obci je stále několik míst v soukromém vlastnictví, kde zeleň přerůstá přes
ploty, zasahuje do komunikací a veřejného
osvětlení, komplikuje průchodnost chodníků
a ohrožuje tím bezpečnost. Někteří obyvatelé obce již byli požádáni o nápravu krátkým
dopisem či přímo osobně zastupiteli. Ne vždy
to ale pomohlo. Pokud situace nebude již
dále únosná, budeme nuceni zeleň odstranit
na náklady obce a poté pravděpodobně řešit
s majiteli finanční vypořádání. Pevně věřím,
že takovéto řešení nebude zapotřebí.
Také je nutné neustále opakovat požadavek týkající se parkování vozidel na vlastních
pozemcích. Chápu, že ne vždy a v každém
místě je to možné, ale když si procházím naši
obec, vždy se hrozím při pohledu, kolik vozidel je v jednotlivých ulicích zaparkováno.
Vjezdy na soukromých pozemcích bývají
prázdné a hádám, že ani v garážích ta vozidla nestojí. Situace je alarmující, zejména pak
pokud řidič zaparkuje celým vozidlem nebo
jeho větší částí na chodníku a nedá se vůbec
projít. S velkou pravděpodobností je toto poslední varování pro možnou nápravu, poté
může nastat čas, kdy bude povolána policie,
aby situaci řešila.
Ze strany obce je zde samozřejmě také
snaha o poskytnutí příjemných zážitků pro
obyvatele. Nejbližší termín kulturní akce je
konání letního kina v prostoru fotbalového
hřiště, a to v úterý 13. 8. 2019. Promítat se
bude film Ženy v běhu a pevně věřím, že se
Vám film bude líbit. Na příští rok bychom
mohli letní kino opakovat i vícekrát. Další
kulturní zážitky budou následovat, plánuje se
například další umělecké hudební vystoupení
v dobrovodském kostele.
Od měsíce června jsme započali s osobními gratulacemi našim obyvatelům, jubilantům ve věku 80 a 90 let. Pokud tedy zazvoníme i u Vás, nebojte se nám otevřít. Nejsme
žádní obchodníci s dodávkou energií ani neprodáváme předražené hrnce, pouze jdeme
srdečně pogratulovat k Vašim významným
narozeninám a předat drobný dárek. Mé veliké díky v této věci náleží paní Mgr. Petře
Mikové, učitelce naší základní školy a člence
kulturního výboru, která je pro mne v tomto ohledu, i jiných dalších aktivitách, jistým
hnacím motorem.
Závěrem bych vás opět chtěl požádat o vzájemnou spolupráci, zejména pak ve věcech
výše uvedených, ať se nám v naší obci stále
dobře žije. A dále vám přeji krásný zbytek léta
a především dětem příjemný vstup do nového
školního roku.
Petr Štika, starosta

ilustrační foto Petra Miková

2/ zpravodaj dobrá voda Informace z obce SPOLKOVÉ DĚNÍ

VZDĚLÁNÍ KULTURA komiks dobrá voda zpravodaj /3

VĚTŠINOU SI MNE PROSTĚ NĚKDO NAJDE...

Ke stavbě Dálnice D3

Rozhovor s Lukášem Sommerem, kytaristou, skladatelem a dobrovodským rodákem.

Dálniční úsek Úsilné - Hodějovice, označený jako „Dálnice D3 stavba 0310/I“, který těsně míjí Dobrou Vodu
a postaví ho sdružení Hochtief, Colas, M-Silnice, má být hotový v září 2022 za nabídkovou cenu 5 286 mil. Kč.
Tato stavba navazuje na předchozí úsek „Dálnice
D3 stavba 0309/III Borek - Úsilné“ a bude pokračovat částí „Dálnice D3 stavba 0310/II Hodějovice - Třebonín“. Hlavní trasa úseku 0310/I, která
zahrnuje i 999,5 metru dlouhý tunel Pohůrka
a která se již obyvatel naší obce pro určitá dopravní omezení významně dotýká, je dlouhá 7 197 m,
plocha vozovek je 141 245 m2 a stavba má celkem 183 stavebních objektů. Dálnice je budována
v kategorii D 27,5/120 (šířka/návrhová rychlost).
Má celkem 6 mostních objektů na dálnici, 6 mostních objektů nad dálnicí, jednu mimoúrovňovou
křižovatku Pohůrka (MÚK Pohůrka) a celkem
více než 5 km protihlukových stěn.
Vlastní stavba úseku „Dálnice D3 stavba
0310/I“ začíná v km 131,240 za už zprovozněnou MÚK Úsilné a na ní kolmou silnicí I/34
směr Třeboň. V oblasti Rudolfovské ulice před
začátkem obce Vráto dálnice Rudolfovskou ulici
podjede. (část vozovky Rudolfovské bude nahrazena asi 120 m dlouhým mostem). Přímé spojení
Hlinska s obcí Dubičné po silnici III/0341 bude
zachováno. Dálnice půjde nad ní. Navíc bude
z obce Hlinsko vybudována nová komunikace,
která povede souběžně s trasou dálnice severním
směrem a umožní obci Dubičné i přímé napojení
na Rudolfovskou silnici. Dále už trasa klesá v zářezu k tunelu Pohůrka. Stavba původně navržené
dálniční křižovatky Hlinsko v km 134,410 byla
zrušena.
V km 135,097 je navržen hloubený tunel Pohůrka. Konstrukce tunelu je navržena jako dvě
tunelové trouby obdélníkového průřezu, každá
o šířce 11,5 m (každá dvouproudová) s návrhovou rychlostí 100 km/hod. Portál tunelu na jeho
severní straně je pracovně nazván Pražský a pod
zem se tunel zanoří pod dobrovodskou silnici ještě v prostoru bývalé cihelny. Dobrovodská silnice
půjde v původní trase a nivelitě nad ním stejně
jako koryto dobrovodského potoka. Potok totiž
v místech, kde dnes opouští Dobrou Vodu, zahne
doprava a půjde souběžně s dobrovodsku silnicí
až za těleso tunelu. Potom se vrátí do původního
koryta. V současné době se provádí odvodnění
budoucího tunelu a překládka inženýrských sítí.
Za tunelem Pohůrka (portál Linecký) je v km
136,4 navržena MÚK Pohůrka s přeložkou silnice II/157. Tvar křižovatky je prstencovitý. Křižovatka bude sloužit pro napojení jihovýchodní
části Českých Budějovic. Větve křižovatky byly
oddáleny tak, aby nebylo nutné budovat opěrné
zdi. Okružní pás je přes dálnici převeden dvěma
nadjezdy. Trasa dálnice je v okolí křižovatky navržena v zářezu. Dálnice vede po náspu v levostranném oblouku západně po okraji odkaliště,
přejde Hodějovický potok. V dalším úseku je
stavba vedena v zářezu kolem Nových Hodějovic. Po obou stranách dálnice jsou připravovány
protihlukové stěny. Stavba končí za okružní křižovatkou Hodějovice pod budoucím železničním
nadjezdem v km 138,437, kde na ni navazuje
již zmíněná stavba Hodějovice-Třebonín. Mezi
Roudným a Vidovem překročí Malši mostem
dlouhým 780 m! Ten totiž musí překlenout nejen
koryto, ale celé zátopové území řeky. O něco dále
vznikne mimoúrovňová křižovatka, na kterou se
napojí i prodloužení ulice Plavská. Tato celá stavba by měla stát 3,9 miliardy Kč, úsek končí mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí II/155 (odbočka

z krumlovské silnice na Římov. Obě stavby, Úsilné – Hodějovice a Hodějovice - Třebonín, musí
být zprovozněny současně. Video můžete najít
na stránce ŘSD ČR pod tímto odkazem: https://
youtu.be/ds0BA__8pSgM.
V dostupných materiálech, např. v letáku Dopravní omezení v Českých Budějovicích v roce
2019, který vydal Magistrát města ČB, se však
dá nově vysledovat i dříve neuváděná, s dálnicí
téměř souběžná silnice Hlinsko – Dobrovodská
(Lázeňská) silnice. Tak by vlastně vzniklo přímé
propojení Rudolfovská ulice – Dobrá Voda, spojka, která by sice nevnikla přímo do katastru naší
obce, protože by vyústila několik desítek metrů
před Dobrou Vodou, ale následky tohoto propojení si lze snadno představit. Na uvedeném letáku je
v mapce na čtvrté straně zakreslena nenápadnou
šedou linkou. Tuto stavbu jsme před rokem na narychlo připraveném jednání s dnes již odvolanými
náměstky primátora pány Konečným a Podholou
spolu s dr. Čoudkem kategoricky odmítli. Pokud
se tento investiční záměr města nebo kraje potvrdí, měla by se obec Dobrá Voda u Českých Budějovic postavit razantně proti. To, čeho se zbaví
obec Srubec připravovaným obchvatem, by se
v plné míře dostalo Dobré Vodě. Přinejmenším
by tato v kontextu s cenou dálnice finančně nenáročná stavba nahradila „krček“ mezi Vrbenskou
ulicí a Hlinskem, jehož neutěšený stav je řidičům
dobře znám a kudy denně projíždí mnoho vozidel! Tato komunikace patří městu Rudolfov, ale
leží zcela mimo jeho katastrální území, a tak není
divu, že jej Rudolfov odmítá opravovat. Chytré
řešení, ne však pro Dobrou Vodu a zejména její
obyvatele v okolí Lázeňské ulice.
Po mém pracovním setkání s novým náměstkem primátora panem Mgr. V. Lavičkou obdržel
starosta obce toto sdělení:
„Vážený pane starosto, Vše jsem zadal pro
zjištění kolegům z ÚHA a na základě toho vám
sděluji, že co se týká plánovaného komunikačního propojení Hlinská – Dobrovodská (má navazovat na severnější propojení Rudolfovská
– Hlinská), je v současné době zpracovaná pouze „Situace“ návrhu (zpracovatel Ing. Kačírek
z Pragoprojektu).
Ta měla sloužit zejména jako podklad pro
jednání se zastupitelstvem Dobré Vody a dále
jako podklad pro změnu Zásad územního rozvoje (ZÚR). Poslední informace od paní Ing. arch.
Ludmily Šnejdové z KÚ Jč kraje (Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního
řádu), která se touto změnou zabývala, jsou takové, že změna se řešit nebude. KÚ Jč kraje si zadal studii (zpracovatel SUDOP) s výsledkem, že
komunikační propojka neplní nadmístní význam.
S pozdravem, Mgr. Viktor Lavička.“
Poslední aktuální informací o stavbě dálnice je skutečnost, že zhotovitel stavby v rámci
zařízení staveniště vybuduje v nejbližší době
dočasné nové parkoviště s cca 50-ti místy pro
potřebu stavby. To je situováno v celém rozsahu
západní strany atriových domů na druhé straně
ulice U Křížku, tedy v katastru Českých Budějovic. Za tímto parkovištěm bude postavena řada
kontejnerů, které budou sloužit jako kanceláře
stavby. O náhradě za pravděpodobná poškození
komunikace bude obec se zhotovitelem jednat.

Jiří Šabatka, stavební výbor

Okolí rybníka

není honitba ani hospoda!
Starší dobrovodští občané si pamatují rybník
„Dubičák“ jako pěknou lokalitu, která byla
hojně využívána v letních měsících ke slunění
a koupání, v zimě pak se zde na zamrzlé ploše odehrávaly líté boje hokejistů nejrůznějšího
věku a malé děti pod dohledem rodičů zkoušely první kroky na bruslích.
Dnes se v okolí neudržované, rychle rákosím zarůstající a stále se zmenšující vodní plochy projevuje výrazně jiný fenomén. Jedním
jsou volně pobíhající psi, kteří přes vyvěšená
upozornění myslivců nenechají v klidu srnčí
zvěř a často ji ve vysoké trávě urputně honí,
někteří i likvidují divoké kachny při hnízdění,
protože jak jsem byl informován bodrou chovatelkou, někde se ten pes proběhnout musí.

Druhým, už loni pozorovaným jevem jsou
bujaré oslavy i absolventů základních škol
na konci června. Baterie prázdných lahví
od „šampáňa“, ještě několik dní na hrázi povalující se krabice od pizzy a lahev od „jégra“
dosud plavoucí ve strouze pod stavidlem jistě
těmto hrdinům dodaly velkou sílu. Proč ale
musela jedna z těchto partiček takto posílená
kamenovat rodinku labutí, která patrně kvůli
nim přišla o jedno mládě, nad tím skutečně
zůstává rozum stát. Chtěl bych touto cestou
požádat příští absolventy naší základní školy,
aby se zamysleli nad jiným způsobem oslavy
opuštění lavic základní školy.


Jiří Šabatka

Tunel Pohůrka, mezi Dobrovodskou a Ledenickou ulicí.
Zde pohled od severu na vjezd do tunelu pod Dobrovodskou
ulicí (vlevo Dobrá Voda, vpravo Budějovice). Těleso tunelu
vytvoří hráz pro retenční nádrž na Dobrovodském potoce
jako protipovodňové opatření. Zdroj: https://www.c-budejovice.cz/vizualizace-dalnice-d3-fotogalerie

MÚK Pohůrka, pohled od jihu. V pozadí je vidět tunel
a Dobrá Voda, vlevo Nová Pohůrka a Suché Vrbné. Větev
křižovatky směřující doleva je součástí zanádražní komunikace, zprava se na křižovatku napojí nový obchvat Srubce.
Zdroj: https://www.c-budejovice.cz/vizualizace-dalnice-d3fotogalerie

Vystudoval jste Konzervatoř v Českých
Budějovicích, Pražskou konzervatoř a pražskou
AMU; kdy vlastně poprvé dostal do rukou malý
Lukáš kytaru? A kdy přešel z hraní skladeb jiných
autorů ke komponování vlastních?
To šlo ruku v ruce, jak jsem začal hrát v sedmi
letech, už jsem si začal vymýšlet první melodie.
Moje vůbec první skladba, kterou jsem hrál veřejně, se jmenovala Procházka parkem. Tehdy
v porotě soutěže seděl Štěpán Rak a hned udělil
speciální cenu za provedení své skladby. Asi tušil,
že to bude dobrá motivace. Byla!
Měl jste možnost vystupovat v řadě velkých (a pro
většinu lidí i exotických) městech – např. Manila,
Nové Dillí, New York, Chicago, Florencie... Jak
se podle Vás liší evropské, americké a asijské
publikum? Liší se posluchači ve svých reakcích?
Upravuje se proto nějak výrazně výběr skladeb?
Asijské publikum obecně je velice srdečné a nebojí
se své emoce dát najevo. Poslední turné na Filipínách je pro mne asi tím nejhezčím zážitkem s kytarou. Indové jsou navíc duchovně na jiné úrovni než
naše „vyspělá“ civilizace. My jsme posedlí materiálem, vynálezy, pohodlím a zaměňujeme to za vy-

spělost. Tam je to jiné. Nejnáročnější jsou koncerty
v Americe, nejen, že jsou těžší na organizaci, ale
též publikum je velice náročné. Takže když vám
třeba tleskají ve stoje v Kennedy Center, tak víte,
že to prostě bylo dobré.
Spolupracoval jste s hudebníky (teď by se asi
hodilo spíš muzikanty) různých žánrů, od popu
a folku po umírněný rock. S Ondřejem Soukupem,
Nezmary, Annou K... Zajímalo by mě, jak taková
spolupráce vzniká a probíhá.
Už na konzervatoři mě oslovili Nezmaři, zda nechci
pro jejich CD s Jihočeskou filharmonií napsat orchestr. Bylo to něco nového a já zjistil, že mě to baví,
že to i snad funguje. Od té doby jsem už pro potřeby symfonických projektů psal pro Pavla Šporcla,
Dagmar Peckovou, Vojtu Dyka, Lucii, teď chystám
projekt s kapelou Iné Kafe. Pokaždé je to jiné, ale
většinou si mne prostě někdo najde a pokud mám
možnost a vím, že to zvládnu, rád do toho jdu.
V poslední době vystupujete s autorským
kytarovým recitálem, který si měli obyvatelé
Dobré Vody možnost poslechnout v květnu
v kostele. Byla jsem tam také a musím se přiznat,
že chvílemi jsem pochybovala o tom, jestli je to

Velký úspěch Ptačí knihy v soutěži Lesů ČR

Již několikátý rok vyhlašují vždy na podzim Lesy ČR ve spojení s obecními knihovnami výtvarnou
soutěž pro malé i velké žáky základních a středních škol. Soutěžit lze v několika věkových kategoriích,
ale my jsme – stejně jako loni – zvolili jedinou kategorii, kde lze tvořit společně, a to autorskou, ručně
vyrobenou knihu o lese. Minulý rok jsme s loňskými šesťáky vymysleli příběhy různých stromů a napsali
je na obrázky letokruhů – a vyhráli jsme.
Letos se do soutěže nadšeně zapojila VI. B, namalovali jsme na ruční papír akvarelem různé druhy
ptáků, vystříhli a nalepili na barevně polepený karton. Aby to nebylo jen o obrázku, po okrajích takto
vytvořené knihy jsme nalepili odborná pojmenování jednotlivých opeřenců – a čtenáři, hledej... Nápad,
provedení a spojení s hrou nejspíš opět přesvědčily komisi a v konkurenci mnoha krásných autorských
knih nám opět přiřkla první místo. A jak mi prozradila jedna z organizátorek, Ptačí knihu budou používat
jako výukový materiál...
Šesťáci si vítězství více než zaslouží, pracovali s nasazením, které bylo na konci června odměněno
drobnými pozornostmi od sponzorů soutěže a hlavně pozvánkou do ZOO Ohrada včetně dětmi vybraného programu. V září tedy vyrazí novopečení sedmáci vybrat si tuto atraktivní část odměny – tak ať se jim
líbí!
Petra Miková

Část úseku dálnice D3 – černě označená souběžná komunikace Hlinsko – Dobrovodská (Lázeňská) ulice, v současné
době pouze v návrhu. Zdroj: leták Dopravní omezení v Českých Budějovicích v roce 2019

Vítání

nově narozených
občánků
a gratulace
seniorům

Společně s kolegy vnímáme, že lidé jsou na Dobré Vodě spokojeni a přivádějí na svět naše nové
malé obyvatele. Z toho máme velkou radost
a po určité odmlce připravujeme od příštího roku
vítání nově narozených dětí Dobré Vody. Chceme
při této příležitosti využít žáků základní školy,
kteří nám mohou zazpívat nebo zahrát. Prostor
na vítání nových občánků jsme zvolili v uměleckém ateliéru naší základní školy. Stanislav
Scheinpflug jako náš dvorní fotograf celou akci
perfektně zdokumentuje a bude možné si u něho
fotografie také objednat. A samozřejmě máme
vymyšleny malé pozornosti, které Vám tento den
kdykoli připomenou. Pracujeme na konkrétní podobě této slavnostní události; jistě se na stránkách
našeho Zpravodaje brzy objeví první připomínka.
Právě pomocí našeho časopisu Vás chceme vyzvat ke spolupráci: pomožte nám vymyslet krátký
název pro tuto akci; Vítání občánků se nám zdá
příliš spojené s dobou před rokem 1989.
Současně s tím máme v obci také seniory,
na které nebudeme zapomínat. I oni si zaslouží
naši pozornost a gratulaci k jejich narozeninovému dni. Se všemi, kteří dosáhnou věku 80ti a 90ti
let, se chceme setkávat a zpříjemnit jim jejich
sváteční den. Na konci června jsme již gratulovali třem dámám, které oslavily v obdivuhodné
kondici své životní jubileum.
Věříme, že Vás obě tyto novinky potěší a přispějí k pohodovému soužití na naší Dobré Vodě.
	
Marcel Chrástka,
zastupitel a člen kulturního výboru

Noční (ne)klid

na obci

S příchodem letní sezóny se toto téma, stejně jako
každý rok, stává aktuálním. Přibývá nejrůznějších
akcí, jako jsou koncerty, zahradní oslavy, svatby
atp. Každý z nás se jistě rád pobaví za hezkého
letního večera s přáteli a dobrou hudbou, ale měli
bychom vždy brát ohled na druhé. Vždy, když
se někdo veselí, někdo jiný se potřebuje vyspat
do zaměstnání, je nemocný nebo má malé děti.

Noční klid v období mezi 22:00 a 6:00 je zákonem
chráněný zájem a je platný na celém území ČR.
Jeho porušení je přestupkem proti veřejnému pořádku a jako takový může být standardní cestou
řešen. Zpravidla událost zaeviduje policie a předá
potom k vyřízení přestupkové komisi příslušné
obce. Ta má ze zákona možnost udělit napomenutí, pokutu do výše 10.000 Kč, resp. 15.000 Kč,
zákaz činnosti, propadnutí věci či zákaz pobytu.
Cílem tohoto příspěvku ale není nikoho vystrašit, aby se bál posedět s přáteli na zahradě.
Je ale dobré si připomenout, že jsou tady určitá
pravidla, která by měl každý z nás respektovat.
Případným neshodám se dá také předejít tím, že
například nejbližší sousedy předem informuji,
že se u nás bude něco konat, a dám jim na sebe
telefonní číslo pro případ, že by se hluk vymkl
kontrole. Je jasné, že není nejlepším řešením při
sebemenším problému ihned volat na své sousedy
policii nebo volat na obec, aby záležitost někdo
šel řešit. Na druhé straně pokud se někde problém
opakuje pravidelně, určitě neváhejte se na obec
obrátit a na opakované rušení nočního klidu upozornit. Budeme se tím určitě zabývat.
Závěrem bych rád požádal provozovatele hospod a pořadatele kulturních akcí na území obce
- pomozte nám prosím noční klid na Dobré Vodě
zajistit a v případě, že jsou vaši návštěvníci po
22. hodině nepřiměřeně hluční, upozorněte je
na tuto skutečnost. Jste to nakonec vy, provozovatelé a organizátoři, kteří jste za hluk v hospodách nebo na kulturních akcích zodpovědní.
Děkujeme a přejeme všem klidné léto!

za zastupitele Jan Čermák

vůbec ještě kytara... Jaký je to pocit vystupovat
úplně sám, kdy na Vás jediném stojí průběh,
atmosféra a výsledek vystoupení? Máte trému?
Když jde o exponovanější koncert, který je náročný a je třeba i pro početné publikum, chvíli přeci
jen trvá, než určitý „tlak“ na pódiu vyrovnám.
Ale já jsem si svůj autorský recitál vymyslel, řekl
jsem si, že hrát chci a je to od začátku do konce
v mé řežii. Tak by asi bylo divné, kdyby mi to
způsobovalo nějaké přehnané obavy. Na koncertech, jako byl ten dobrovodský, se prostě jen uvolním a nechám hovořit sebe a kytaru. Nic lepšího
po ruce v tu chvíli stejně nemám.
Kromě komponování a koncertů se také věnujete
malým kytaristům, učíte na základní umělecké
škole a jste autorem publikace pro děti Chci být
kytaristou. Máte mezi svými žáky nadějné talenty?
A co takový talent všechno obnáší?
Předpokládám, že bravurně zvládnout struny
prostě nestačí...
Já se snažím dětem spíš ukázat, jaké možnosti, i žánrové, kytara má. Je potom na nich, na jakou „strunu“ oni chtějí uhodit. Učebnice je psaná tak, aby
ji děti mohly dotvářet, rozhodovat třeba o průběhu
skladby. Jedna z potřebných hudebních disciplín je
vědomí, že notový zápis je otevřené dílo, do kterého mohu kdykoli tvůrčím způsobem zasáhnout.
Talentovaný žák tedy mnohem více tíhne k tvorbě
a získává tak svobodu - tím i odpovědnost.
Vraťme se na začátek rozhovoru ke klukovi
s kytarou: jak vzpomínáte na dobu, kdy jste chodil
na základní školu na Dobré Vodě?
Já jsem už záhy zjistil, že chci hrát hudbu. Škola pro
mne byla tedy spíš vězení a čím starší jsem byl, tím
větší pocit promarněného času jsem cítil. Kompenzoval jsem to samozřejmě jako všichni dospívající
kluci, zlobil jsem, odkláněl své aktivity jinam. Ale
ty hezké vzpomínky už nic nevymaže, to je jasné..

A na závěr mi nedá nezmínit jednu veselou
historku. Umíte prý skvěle napodobit měsíční
chůzi Michaela Jacksona...
Ještě stále ano, Michael si mě našel i po letech,
kdy se tato historka donesla mé kolegyni v ZUŠ
Katce Klánové. Hned mě zapřáhla do závěrečného tanečního vystoupení školy a já se musel
naučit celou taneční sestavu k písni Thriller. Moonwalk mi už asi zůstane.
Děkuji za rozhovor a přeji souzvuk při hře
i v životě.
ptala se Petra Miková

Co chystáme
v novém školním roce

Prázdniny se nám přehouply do své druhé poloviny a ve škole už se pomalu připravujeme na další školní
rok. Ráda bych vás tedy krátce seznámila s tím, co se ve škole chystá.
V novém školním roce se naše škola opět rozroste o jednu třídu, tentokrát na 2. stupni. O prázdninách
jsme dokončili drobné stavební práce spojené se zřízením další kmenové učebny tak, aby vyhovovala
všem hygienickým požadavkům. Větší počet žáků a v neposlední řadě i změny spojené s novým způsobem financování školství samozřejmě vedly i k rozšíření našeho stávajícího pedagogického sboru.
V rámci lepší organizace školních akcí, zjednodušení administrativy a zpřehlednění toku finančních
prostředků vybíraných školou od rodičů začneme od září používat tzv. školní online pokladnu. Kdo má
zájem o podrobnosti, může navštívit stránky www.školníprogram.cz. Jinak se samozřejmě rodiče dozví
vše potřebné počátkem nového školního roku, jedná se o systém prověřený na mnoha školách, netřeba
mít obavy.
V červnu nám také byla schválena žádost v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
– Šablony II, kterou jsme podávali v únoru a na jejímž základě se do ZŠ i MŠ dostanou nemalé finanční
prostředky, které použijeme nejen na posílení personálních kapacit (školní asistent pro MŠ, školní asistent
pro ZŠ, sociální pedagog), ale i na založení školních klubů a v neposlední řadě na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Aktivity máme rozvrženy do následujících dvou let a zcela jistě se o nich díky
Dobrovodskému zpravodaji ještě dozvíte.
Školní rok 2019/2020 je materiálně i personálně zcela zajištěn a nám nezbývá než si užít poslední
volné týdny a pak HURÁ do další společné práce!
Mgr. Lenka Scheinpflugová, ředitelka školy

Dobrovodské příběhy Založení kostelíka
Pramen zasvěcený Panně Marii navštěvovali poutníci z celého okolí a příběhy o zázračných uzdraveních těžce nemocných a raněných podněcovaly další, kteří toužili dotknout se jeho kouzelné vody. Z pramene se stalo
vyhledávané poutní místo. Jedním ze zázračně vyléčených byl také papežský notář a budějovický purkmistr Jan Karmenský z Ebenfeldu, jemuž oční chorobu vyléčila zázračná voda pramene už tenkrát nazývaného
U Dobré vody (Bonaaqua, Gutwasser). Právě Karmenský a jeho žena se rozhodli vystavět nad pramenem kostelík. Budějovický magistrát poskytl pozemek, pražský arcibiskup udělil souhlas k založení kostela a 14. 8.
1630 byl za přítomnosti opata z kláštera Zlatá Koruna položen základní kámen.
Podle knihy Mým domovem je Dobrá Voda autora Václava Vondry

pokračování příště

4/ zpravodaj dobrá voda sport KULTURNÍ AKCE inzerce

WIP Reklama Dobrá Voda u Českých Budějovic obhájila PMEZ

Již o svůj 12. titul evropských šampionů odletěla bojovat výprava stolních hokejistů kategorie
biliard-hockey z Dobré Vody u Českých Budějovic do ruského Petrohradu. Finálový turnaj této
soutěže se v roce 2018 uskutečnil taktéž v St. Petersburgu, ale jelikož pro letošní rok podal
kandidaturu na pořádání této vrcholné akce opět pouze Petrohrad, WTHA (World table hockey
WIP Reklama Dobrá Voda u Č. Budějovic
associacion – Světová unie stolního hokeje) mu tuto kandidaturu posvětila a pořádání ruskému klubu
přidělila.
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Termíny fotbalových zápasů
SK Dobrá Voda u Českých Budějovic

Okresní přebor muži, skupina A, domácí zápasy
3. kolo
4. kolo
6. kolo
8. kolo
10. kolo

24. 8. 2019
31. 8. 2019
14. 9. 2019
28. 9. 2019
12. 10. 2019

17.00
10:15
16.30
16.00
15.30

Dobrá Voda u
Dobrá Voda u
Dobrá Voda u
Dobrá Voda u
Dobrá Voda u

ČB
ČB
ČB
ČB
ČB

Hluboká B
Borovany
Nové Hrady
Žabovřesky
Jankov B
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10.00

Dobrá Voda u
Dobrá Voda u
Dobrá Voda u
Dobrá Voda u

ČB
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ČB

Větřní+Loučovice
Kaplice+Vyšší Brod
Horní Stropnice+Nové Hrady
Hrdějovice

I. A třída, starší dorost, skupina A
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28. 9. 2019

9.30
9.30
9.30

Dobrá Voda u ČB
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Lomnice+Ševětín
Rudolfov
Mladá Vožice

Dobrá Voda u
Dobrá Voda u
Dobrá Voda u
Dobrá Voda u

Pištín
Koloděje
Černý Dub B
Ševětín B

IV. třída, muži, skupina A
2. kolo
4. kolo
6. kolo
8. kolo
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15.00
15.00
15.00
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ČB, B
ČB, B
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Dobrovodští hráči šprtce, foto archiv

se zatím střídají lepší výsledky se slabšími. Nejvyšší česká soutěž, první liga, prodělala v letošním
ročníku reorganizaci a v elitní soutěži tak ponovu zůstalo pouze sedm týmů. Všechna další družstva se
přesunula do druhé ligy. Logickým vyústěním situace se tak stalo to, že nejlepší hráči z týmů, které
měly hrát druhou ligu, se přesunuli do prvoligových celků. První liga se tak ještě více zkvalitnila a

inzerce:

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
Přátelská posezení, oslavy narozenin, svátků, degustace vín.
To vše v příjemném prostředí, včetně občerstvení a hudby z vinylových desek.
Těší se na Vás Vinotéka na Dobré Vodě, tel: 724 387 744

Garážová vrata

Garážová vrata

www.colney.cz colney@email.cz telefon: 606158467
www.colney.cz
colney@email.cz telefon: 606 158 467

SAMONOSNÉ HLINÍKOVÉ BRÁNY

SAMONOSNÉ HLINÍKOVÉ
BRÁNY
Hliníkové samonosné
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to606158467
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Cena
33399Kč
Cena od 33 399 Kč
to z důvodů lehkosti a
stálosti
materiálu.
Vzorková prodejna: Budějovická 647, Ledenice
373 11
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33399Kč
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Vzorková prodejna: Budějovická 647, Ledenice 373 11
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