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Hoří?

potoční ulice
Kompletní rekonstrukce Potoční ulice (kanalizace, veřejné osvětlení, komunikace, odstavné plochy,
chodníky) je obsažena ve Strategickém plánu obce od roku 2017. Protože slovo rekonstrukce Stavební
zákon nezná, držme se spíše termínu oprava. Myšlenka opravy nepochází z roku 2017, ale vznikla ještě
o několik roků dříve. Byla vyvolána problémy s kanalizací a kanalizačními přípojkami v Potoční ulici už
v minulosti. A protože problémů s touto stavbou je nemálo, pokusím se je stručně shrnout.
celkové množství odpadní vody nezvýší, a tedy
mohou být tyto zaústěny do jednotné kanalizace. Tam, kde jsou domy nebo garáže s dešťovými
svody v zahradě, musí si majitel nemovitosti sám
a na vlastní náklady tuto dešťovou kanalizaci,
pokud ji nechce jímat a využít např. pro zalévání, do splaškové kanalizace napojit na svoje náklady ještě na vlastním pozemku, aby od každé
připojované nemovitosti vedla jediná přípojka.
V jediném případě, kdy majitel pozemku žádá
o zcela novou kanalizační přípojku, musí si
tuto záležitost v souladu se stavebním zákonem
od projektu vyřídit sám. Na tuto část kanalizace se napojuje připojení zleva pracovně nazvané
větev B.
Protože také firma E.ON požádala o souhlas
s výměnou starého ocelového plynového potrubí včetně přípojek prakticky v celé stejné trase,
kde leží vyměňovaná kanalizace, koordinovali
jsme nejprve projekty a nyní i postup prací. Tato
„podzemní“ část je pro veřejnost zajímavá pouze
v okamžiku, kdy něco nefunguje. Vyměňované
plynové potrubí však musí současně zastat i funkci posílení množství plynu pro rozrůstající se Srubec, kdy se průměr potrubí musí nejen zvětšit, ale
je ho třeba vyměnit až do ulice Na Vyhlídce. Tato
záležitost je pro finance obce nezajímavá, investorem plynového potrubí je firma E.ON.
Poslední, pro veřejnost důležitou částí stavby
je oprava veřejného osvětlení, jehož podzemní ve-

Nové kluziště, aneb Když bývala zima zimou (1966)
foto: Otta Sepp

dení má již také odslouženo, a zejména pak oprava chodníků, zřízení parkovacích míst a povrchu
komunikace včetně dopravního značení. Starosta
obce vyvolal už dvě jednání s obyvateli tohoto
prostoru, aby sdělili své názory a připomínky.
Na jednání se zúčastnil i projektant pozemní
části, který se snaží zapracovat konkrétní a realizovatelné požadavky občanů. V případě např.
parkovacích stání na komunikaci (kterých by
mělo být pokud možno co nejméně) je třeba vzít
v úvahu, že na každých 20 stání musíme mít jedno pro invalidy, které nám nikdo neodpustí. Zjednosměrnění celé komunikace nebo jen její části je
věcí jednání projektantů s dopravními inženýry
Policie ČR. Je třeba si také uvědomit, že takovou
stavbu nelze realizovat za půl roku a možná ji
bude třeba rozdělit na dva úseky. To vše v tuto
chvíli nevíme, ale o dalším postupu budete včas
informováni. 
Jiří Šabatka

střípky z veřejného zasedání
Na veřejném zasedání zastupitelů dne 19. 12.
2019 bylo mimo jiné projednáno a schváleno:
Schválení kupní smlouvy (prodej části pozemku společnosti E.ON Distribuce, a. s.).
Společnost E.ON Distribuce, a.s. formou písemné žádosti doručené dne 3. 5. 2019 požádala obec Dobrou Vodu u Českých Budějovic
o prodej části pozemku v ulici Zlatá, parc.
č. 3462/27 – orná půda v obci a k. ú. Dobrá
Voda u Českých Budějovic, a to za účelem
umístění nové trafostanice. Cena měla být
stanovena dle znaleckého posudku, v místě
i čase obvyklou. Záměr obce prodat majetek
byl řádně vyvěšen po dobu 15-ti dnů od 9. 5.
2019 a na veřejném zasedání zastupitelů dne
30. 5. 2019 schválen usnesením č. 7. Společnost E.ON Distribuce, a.s. zpracovala znalecký
posudek a poskytla návrh kupní smlouvy. Cena
dle znaleckého posudku činí 2 600 Kč/m 2. Celková cena za 15 m 2 činí 39 000 Kč.
Schválení smlouvy o závazku veřejné služby
v přepravě cestujících pro rok 2020. Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. předložil
návrh smlouvy o závazku veřejné služby v pře-
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Oprava

Kanalizační betonové potrubí o průměru
400 mm zde pochází z roku 1970 a ve směru
od mostu na Lázeňské končí v šachtě před odbočkou vpravo do ulice Spojovací. Tato šachta
je již propojena s novou kanalizací ve Spojovací
a následně v Olšové ulici, kde vede v zeleném
pásu podél dobrovodského potoka, přetne ulici
U Křížku a napojí se na šachtu vybudovanou už
podle dokumentace pro stavbu dálnice, ze které
budou splašky od Dobré Vody převedeny přes
budované dálniční těleso dále na Budějovice.
Druhá část kanalizace v Potoční ulici začíná
šachtou za křižovatkou s ulicí Spojovací a vede
západním směrem do ulice U Křížku, kde se
rovněž napojí na nově budovanou stoku B, která je součástí stavby dálničního tunelu. Jedná se
celkem o cca 600 m kanalizace, uložené poměrně hluboko, a více než 50 kanalizačních přípojek. Podle zákona jsou vodovodní i kanalizační
přípojky vlastnictvím majitelů připojovaných
nemovitostí, kteří by si měli tyto přípojky sami
platit. Abychom předešli komplikacím a zdržením při stavbě, rozhodla obec, že v tomto případě nové kanalizační přípojky zaplatí. Pokud
se týká dešťových svodů, máme souhlasné stanovisko provozovatele naší kanalizace, firmy
ČEVAK, že vzhledem k tomu, že dešťové svody, které se do splaškové kanalizace zaúsťovat
nesmějí, většinou stejně vyúsťují u řadových
domů do ulice a natékají do silničních vpustí, se

B u d ě j o v i c

pravě cestujících pro rok 2020, kdy bude nadále
zajišťovat dopravní obslužnost v územním obvodu obce Dobrá Voda u Českých Budějovic linkou
č. 6 ve stejném rozsahu jako v roce 2019, a to
za částku 1 609 981 Kč. Jedná se o nárůst ceny
cca o 8% oproti předchozímu období.
Schválení dodatku č. 10 ke smlouvě na sběr,
svoz a odstranění komunálního odpadu. Společnost Marius Pedersen, a.s. předložila návrh dodatku č. 10 ke smlouvě č. 60815/04 na sběr, svoz
a odstranění komunálního odpadu a jeho složek
uzavřené ke dni 1. 1. 2005. Jedná se o navýšení
ceny o 5% oproti předchozímu období. Dále se
jedná o zavedení recyklačního poplatku ve výši
300 Kč bez DPH za 1 tunu papíru svezeného ze
separačních nádob a o navýšení recyklačního poplatku za plast ve výši 1 500 Kč/tunu (bez DPH).
Schválení cenové nabídky na vypracování projektové dokumentace. V rámci zamýšlené stavby
restaurace a společenského sálu byla vypracována studie od společnosti ALFAPLAN s.r.o., která byla představena obyvatelům obce dne 12. 12.
2019 a je k dispozici na webu obce. Na základě
této studie byl vyčíslen odhad nákladů kompletní stavby, a to ve výši cca 28 mil. Kč bez DPH.

Honorář za projektové práce, které zahrnují podklady pro územní rozhodnutí, stavební povolení
a samotný realizační projekt, činí 1 189 000 Kč
bez DPH. Tato cena nezahrnuje případná nutná
měření a průzkumy.
Schválení rozpočtu obce na rok 2020 a rozpočtového výhledu na rok 2021 a 2022. Návrh
rozpočtu obce Dobrá Voda u Českých Budějovic
byl zveřejněn na úřední desce dne 3. 12. 2019. Navržená příjmová částka činí 41 715 025 Kč, výdajová částka činí 61 234 903 Kč. Předpokládaný
schodek rozpočtu na rok 2020 činí 19 519 878 Kč
a bude kryt z úspor z minulých let. Současně se
předložil ke schválení rozpočtový výhled na roky
2021–2022.
Schválení podání žádosti o dotaci. Pro možnost
podání žádosti o dotaci na výstavbu atletického
oválu pod tělocvičnou ZŠ je jako jedna z podmínek povinných příloh tzv. „Usnesení a zápis zastupitelstva se schválením podání žádosti o dotaci“.
Jedná se o dotaci MMR, podprogram Podpora
obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210B – Podpora sportovní infrastruktury. Z tohoto dotačního
titulu je možná podpora do výše 70 %, maximálně 5 miliónů Kč. 
Petr Štika, starosta obce

Vážení spoluobčané,
svižně jsme vstoupili do nového roku
a přestože máme za sebou již polovinu zimního období, řešíme a vykonáváme spíše práci, která by se lépe hodila do jiných měsíců.
Práce je opravdu hodně a i přes mírnou zimu
je času stále málo. To samozřejmě nemění nic
na tom, že i nadále musíme počítat s možností padání sněhu, tvorby ledovky, apod. Buďte
i nadále opatrní, a to za každého počasí. Naši
zaměstnanci jsou v pohotovosti a připraveni
k zabezpečení našich cest, třeba i o víkendu.
Za to jim patří velký dík.
Pokud si někdo z vás našel čas a chuť
k prostudování schváleného rozpočtu obce
na rok 2020, jistě uzná, že plánovaných oprav,
rekonstrukcí či staveb je na letošní rok opět
mnoho. Je to dáno i tím, že některé akce se
nepodařilo v minulém roce realizovat, ale
dále s nimi počítáme. V současné chvíli se
pilně pracuje na přípravách rozsáhlé rekonstrukce ulice Potoční, která ve spolupráci se
samotnými obyvateli této ulice bude letos jistě započata (podrobnější informace na str. 1).
Dalším důležitým bodem letošního rozpočtu je výstavba atletického oválu s multifunkčním hřištěm uprostřed. Důležitý je zejména pro možný pohyb dětí, které navštěvují
naši základní školu, popř. sportovní kroužky
v odpoledních hodinách. V rámci multifunkčního hřiště s umělým povrchem bude
možno si zde zahrát kopanou, nohejbal a volejbal. Na prosincovém veřejném zasedání
zastupitelů obce bylo jednohlasně schváleno
podání žádosti o dotaci, díky které můžeme
získat na tuto stavbu až 5 mil. Kč. Doufám,
že nejenom získáme patřičnou dotaci, ale že
se nám i podaří tuto výstavbu realizovat v co
nejbližší době, aby naše děti mohly bezpečně
a volně sportovat a hýbat se.
Asi nejvíce probíranou a finančně zatíženou bude stavba restauračního zařízení a společenského sálu v prostoru dnešní hospody
Na Hřišti. Studie týkající se této přestavby je
k dispozici na webu obce. Tato myšlenka žije
již několik let a pevně věříme, že svůj smysl
má. V letošním roce proto bude realizován
projekt, a pokud vše půjde, jak má, v příštím
roce začneme se stavbou samotnou.
Radost nám jistě bude dělat kulturní výbor, který pro nás na letošní rok připravuje
několik společenských aktivit a událostí.
V současné době máme k dispozici přehled
některých kulturních akcí, zejména abyste
měli možnost v předstihu plánovat (přehled
naleznete na straně 3). Mnohé akce jsou konány, tak jako každoročně, ve spolupráci
s našimi dobrovolnými hasiči, kterým touto
cestou velice děkuji.
Tento rok bude pro mnohé z nás hektický, tak jako ty uplynulé roky. Lehce se říká,
že bychom měli polevit, ale skutečnost bývá
bohužel jiná. Okolnosti nám to většinou nedovolují. Snad by nám všem pomohlo, kdybychom lépe dokázali řešit společné problémy,
zejména pak ty opravdu důležité. A dále, abychom si tu spoustu práce ještě více neztěžovali a společnými silami dosahovali zvolených
cílů. A v neposlední řadě abychom se společně více setkávali, bavili se a radovali. 

Petr Štika, starosta obce
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Dočkáme se snad obnovy

rybníka „Dubičák“?

Na několika fotografiích s motivy rybníka, které mám k dispozici, je ta první, historická, zachycující čilý
ruch na hrázi rybníka, opatřena poznámkou „fotografii koupaliště věnoval O. Sepovi Stanislav Miegl
20. února 2007“ a pochází z roku 1912. Z té bohužel nelze přesně doložit, že je na ní skutečně zachyceno
dění okolo rybníka Lusný, starousedlíkům spíše známým pod pojmem „Dubičák“.
Na další z léta 1943, zde již uveřejněné, je zcela zřejmé, odkud pochází. Na fotografii z května
loňského roku pak vidíme rodinku labutí, z které
přežilo a na podzim odtud odlétlo pouze pět mláďat. Na poslední fotografii, která pochází z ledna
tohoto roku, vidíme tentýž, už ztrácející se rybník, majetek obce Dubičné.
Jako finančně silnější obec jsme v minulosti opakovaně nabídli Dubičnému, že alespoň určitý, třeba
menšinový podíl odkoupíme. To proto, že do cizího majetku obec investovat nesmí. Neuspěli jsme.
Obec Dubičné má zpracovaný revitalizační projekt
a čeká na to, až bude vypsána dotace.
V závěru tohoto roku jsme však znovu iniciovali
jednání se starostou Dubičného panem Hronkem
a zdá se, že došlo k určitému posunu věci. Pan

starosta přislíbil posečení rákosí v jižní části rybníka, což se už částečně stalo, a uvolnění finančních prostředků na odstranění vrstvy rákosových
kořenů v této části. Iniciativně se do věci vložili
i dobrovodští hasiči a po dohodě s dubičenskými slíbili rovněž přiložit ruku k dílu. V neděli
19. ledna se aktivně zapojili do práce i dva zastupitelé naší obce a díky nim byla rozřezána mohutná vrba ležící už delší dobu ve vodě. Pokud
to počasí umožní, začne se ještě do konce ledna
s likvidací nánosu bahna po odstraněném rákosí.
Nezbývá než věřit, že alespoň tuto část rybníka
se podaří do léta upravit ke koupání a trochu se
přiblížíme ke stavu, jaký byl v roce 1943, ale
i později, jak ho konečně pamatují i ti starší z nás.

Jiří Šabatka

Kahan, nebo labuť?
Jak už se vícekrát ukázalo, je řada lidí přesvědčena, že ve znaku obce je umístěna labuť. Tak
je tomu i v poslední době, kdy se obecní znak
objevil v nové kamenné zádlažbě pod schody
u kapličky. Řešení je v článku z knihy Mým
domovem je Dobrá Voda, která je stále k dispozici na obci.
Výrazem svébytnosti obce je mít vlastní symboly. Poprvé ve své stoleté historii získala naše
obec svůj prapor a znak rozhodnutím Poslanecké sněmovny ČR ze dne 27. 3. 2000 a ve čtvrtek
20. dubna 2000 předal starostovi obce Stanislavu Koubovi dekret o znaku a praporu předseda
Poslanecké sněmovny Václav Klaus. Za obec se

zúčastnili předání i tehdejší místostarostka Marta
Kozáková a kronikář obce Václav Vondra.
Znak a prapor připravil heraldický odborník
Milan Daněk z Českých Budějovic. Při jejich
zpracování vycházel z historie obce. Znak tvoří
stříbrný štít, ve kterém je znázorněn nad modrou
vlnitou patou černý hořící hornický olejový kahan.
Autor Milan Daněk vycházel z pověsti, že pramen
léčivé vody byl objeven horníkem, který se vracel
ze šachty za svitu kahanu. List praporu tvoří sedm
vodorovných pruhů v poměru 6:1:1:1:1:1:1, střídavě
modrých a bílých. V horním rohu je umístěno bílé
kruhové pole o průměru čtyři devítiny šířky listu
s hořícím hornickým kahanem.
Jiří Šabatka

Oprava vodojemu

Historická pohlednice zachycující jedno letní odpoledne u rybníka

Labuť s mláďaty

archiv: Jiří Šabatka

foto: Jiří Šabatka

Dne 27. 11. 2019 proběhla odstávka vody natékající do domácností z vodojemu Dobrá Voda
u hřbitova. Protože ne každý má příležitost toto
zařízení vidět z vnitřku, přinášíme pár informací
o této stavbě. Vlastní vodojem se skládá z tzv. armaturní komory, kde jsou uzavírací, měřící a regulační armatury, a z vlastní akumulační komory
(nádrže) o objemu 100 m3. Protože obyvatelé byli
o této akci včas předem informováni, nebyl snad
nikdo touto několikahodinovou odstávkou z důvodu technologických a stavebních úprav příliš
zaskočen. Již dva dny před tím se konaly intenzivní předmontážní přípravy, aby vlastní odstávka pro opětovné napuštění vody do potrubí byla
co nejkratší.
Cílem celé akce bylo nahrazení původního
ocelového potrubí potrubím z nerezu a vybudování takzvaného bypassu. Ten umožní kdykoliv v budoucnu odstavení akumulační komory
z důvodu čištění a oprav, protože jí voda dočasně nebude protékat a po zredukování tlaku
může být pitná voda dodána odběratelům přímo
z přívodního řadu od vodojemu v Dubičném,
což doposud nebylo možné. Tyto práce, které
byly finančně nejnáročnější (640 000 Kč), byly
součástí tzv. druhé etapy. První se odběratelů nijak nedotkla, proběhla v jarních měsících

Zprávičky

roku 2019 a spočívala v instalaci odvětrávacího
potrubí z akumulační nádrže. Pokud by si někdo položil otázku, proč zde akumulační nádrž
tedy je, lze říci: Dojde-li z jakéhokoliv důvodu
k omezení přitékající vody na trase z úpravny
vod v Plavě (havárie, porucha čerpadel) do vodojemu v Dubičném a následně omezení nátoku
odtud do dobrovodského vodojemu, tato voda
v akumulační komoře propad dodávky vody
na několik hodin pokryje. V případě normálního provozu voda vodojemem stále protéká,
a tedy není nebezpečí, že by se jakýmkoliv způsobem mohla kazit.
Rozsah provedení třetí etapy, kterou plánujeme na tento rok, bude záviset na rozsahu a technologii opravy akumulační komory. Ta je zatím
naplněna vodou, víme jen, že na jejím dně jsou
letité usazeniny kalů, které se budou muset odstranit. Současně jsou v nejvyšší části komory
vidět obnažené armaturní pruty. Způsob opravy
tedy bude stanoven po provedení stavebního průzkumu prázdné komory. Potom bude následovat
výběrové řízení na zhotovitele prací. Tato etapa
se však už nedotkne odběratelů a ani v budoucnu
už nebudou muset být dodávky pitné vody přerušovány kvůli čištění nebo opravám z výše uvedeného důvodu.
Jiří Šabatka

ze školky

Vánoční atmosféru jsme si užili v dobré náladě a těšení se na svátky. Při adventních trzích v obci se
MŠ podílela na sváteční atmosféře prezentací výrobků z keramické hlíny a zdobením vánočních perníčků. Pomohly nám je vyrobit šikovné maminky z jednotlivých tříd. Hudební sboreček tradičně vystoupil
v obou domovech důchodců a v kostele Panny Marie Bolestné zpěvem koled. Před Vánoci jsme pozvali
rodiče na vánoční besídky s posezením u stromečku a rozbalováním dárečků. Třída Bodlinek si připravila
besídku na téma Anděl Páně. Při této příležitosti jsme vyhlásili mezi rodiči sbírku pro nadaci DOBRÝ
ANDĚL. Vybrána byla částka 3 025 Kč a byla zaslána na konto nadace. Na Tři krále šla celá MŠ průvodem obcí, zašli jsme také popřát a zazpívat zaměstnancům obecního úřadu.
Rádi bychom si užili zimní radovánky, ale sníh a led je v nedohlednu, tak snad nás potěší o pololetních
či jarních prázdninách.
kolektiv učitelek Mateřské školy Dobrá Voda

„Dubičák“ v lednu tohoto roku

foto: Jiří Šabatka

LIKVIDACE JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ PŘÍMO OD DOMU
Od 1. 2. 2020 je možné odvezení a likvidace jedlých olejů a tuků přímo od domu. Každý občan
může umístit uzavřenou PET láhev s olejem na nádobu s vlastním komunálním odpadem. Ta bude
v daný svozový den (STŘEDA) odvezena na speciálním odděleném místě ve voze svážející komunální odpad.
Motorové a jiné oleje musejí být dále likvidovány odděleně a nelze je tímto způsobem svážet!

Poplatek za odpad a psy na rok 2020
Poplatek za odpad na rok 2020 se nemění, zůstává ve výši 650 Kč na osobu. Lze jej zaplatit jednorázově do 28. února 2020 nebo ve dvou splátkách, a to do 28. února 2020 a do
30. června 2020 na účet č. 30925231/0100, variabilní symbol 1337 a za něj číslo popisné
(čtyřmístné).
Poplatek platí i fyzická osoba, která má v obci ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba,
a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, tudíž 650 Kč. Jediná výjimka
pro nezaplacení poplatku za odpad je v rodině, která má dvě a více dětí ve věku do 15-ti let.
V tomto případě se platí poplatek pouze za jedno dítě.
Poplatek za psa zůstává také nezměněn, a to ve výši 400 Kč. Pro důchodce platí snížený poplatek 200 Kč. Platbu lze uhradit na účet č. 30925231/0100, variabilní symbol 1341
a za něj číslo popisné (čtyřmístné).
Ve výjimečných případech lze úhradu zaplatit v hotovosti na obecním úřadu v úředních
hodinách.
OÚ Dobrá Voda u Českých Budějovic
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Moje obrazy?
malé splněné sny!

Dokázala byste vyhovět konkrétní zakázce? Myslím tím rozměr – téma – barevnost? Já ne, proto
maluji jen to, co chci já. Vy jste přece jen v trochu
jiné pozici...
Pokud by se jednalo o malbu portrétů podle předlohy, případně přesných kopií, pak ne. Pokud bych
ovšem měla v tvorbě určitou volnost a potkala by
se má představa s představou klienta, tak v tom
případě ano. A asi bych se těžko ztotožnila s malbou, kterou bych považovala za kýč.
Když už jsme na to slovo narazily – co je podle vás
kýč? Jeho definice je nelehká...
Nevím jistě. Nerada bych byla moc konkrétní,
protože to, co si já v hlavě vizualizuji jako kýč,
může nějaký umělec pojmout tak, že to jako kýč
vypadat nebude – třeba se ho zhostit nějak zajímavě, použít ho úmyslně.
Skončily jsme náročnou úvahou nad vkusem a nevkusem... Přeji vám na paletě škálu různorodosti
a děkuji za rozhovor.
Petra Miková

V dnešním vydání Zpravodaje Vám přinášíme
rozhovor s mladou dobrovodskou malířkou Ivanou Brázdovou, jejíž tvorba se začala více rozvíjet
asi před čtyřmi lety a to coby naplnění představy
o dalším směřování v jejím životě. Během našeho
rozhovoru jsme se občas podívaly na jeden z jejích prvních obrazů, i moje první otázka se týkala
úplného začátku tvorby:
Co bylo prvním impulsem k tomu, abyste vzala
štětec do ruky a vytvořila první malbu?
Asi potřeba zrealizování si snů, které jsem již
delší dobu nosila v hlavě, zároveň určité změny
v životě, více času, podpora manžela. Takže
jsem šla do malování po hlavě, zřídila si webové stránky, domluvila první malé výstavy
v kavárnách v Českých Budějovicích. Pak následovala výstava v golfovém klubu na Hluboké, pro kterou jsem vybrala obrazy s tématem
tance, který je mi velice blízký, a také obrazy
aktů, které provázely počátky mé tvorby. Prodání několika obrazů v začátcích mě motivovalo pokračovat v malování a rozvíjet se různých technikách. Dnes nabízím své obrazy přes
některé tuzemské komerční on-line galerie, ale
časem bych chtěla zkusit i zahraniční galerie
a případně i malířské soutěže, což by mě mohlo posunout dál. Ale to už jsou zase takové mé
další sny, tak uvidíme.
Vyhledávala jste zpočátku nějaké rady, studovala
jste si třeba techniky?
Ano, navštívila jsem pár kurzů, ale převážně jsem
takový samouk. Co se týká technik malby – došla
jsem postupně k jejich kombinování, maluji olejem, akrylem, používám pastel; barvy nanáším
štětcem, ale i rozlévám nebo stříkám na plátno.
Jsem při malování spontánní, mé obrazy jsou různorodé v tématech i technikách, práce na obrazech je pro mne relax, při malování nevnímám
nic jiného. Mám i vlastní rituál – před samotnou
malbou si pustím hudbu, španělské rytmy, a ta mi
pomáhá dostat se do rozpoložení, které potřebuji
při malování.

Vaše obrazy jsou opravdu různorodé – od krajinek
přes akty, abstraktní obrazy nebo motivy mandal.
Odkud berete inspiraci?
Je to různé – někdy vidím nějakou fotografii, třeba
akt na tmavém pozadí, kde vystupují jen obrysy
těla, nebo obrazy jiných malířů, obzvláště impresionistické. Zaujmou mě detaily, třeba Monetovo
nebe, způsob, jakým ho namaloval, barevnost...
a použiji tento moment na svém obrazu. Inspiroval mě třeba i kubismus, konkrétně Kupka, Mondrian nebo abstraktní malíř Pollock. Někdy mám
nutkání malovat jen spontánně, intuitivně, nesedí
mi přesnost, ta je pro mě příliš svazující, i když
jsem už také malovala obrazy téměř totožné s fotografií, ale převážně na zakázku.
Říká se, že se talent dědí – je to u vás také tak?
Možná ano. Babička vystudovala uměleckou školu a celý život tvořila, ať to bylo malování na sklo,
vytváření grafiky v propagační agentuře nebo
přímo malování obrazů, kterému se věnují i její
sestry. Jako malá jsem to věděla, ale nebyla jsem
nikdy při tom, ani mě ke kreslení nebo malování
úmyslně nevedla. Vlastně až teď, když jí ukazuji
moje obrazy a mluvím s ní o nich nebo si přijdu
pro nějakou radu. Je asi pro nás obě zajímavé, že
jsem si k malování došla sama.
Je známé, že malíř nikdy nepokládá svůj obraz
za úplně hotový. Jak to vidíte vy? Kdy je obraz
domalovaný?
Když jsem s ním spokojená, líbí se mi, ale to se
často mění, záleží na mém náhledu.
Dotáhnout obraz do konce je důležité, pokud jej
chcete prodat. Prodala byste nehotový obraz?
Neprodala bych něco, s čím nejsem spokojená.
I když – možná ano. Každému se líbí něco jiného,
někdy je to dotažení obrazu na škodu, může se líbit mně, ale ne ostatním. Záleží na úhlu pohledu.
Já nejsem měřítko dokonalosti, ani nerozhoduji
o tom, co se bude ostatním líbit. Neexistuje obraz,
který se líbí všem. Je ale důležité mít dobrý pocit
z toho, co chci prezentovat. Vnímám to tak, že se
musím s obrazem ztotožnit.

Obrazy Ivany Brázdové si můžete prohlédnout
na www.sensualart.cz

3v1 (výřez)

3x foto: Ivana Brázdová

Ve snu (výřez)

Přehled kulturních akcí na rok 2020
Dětský karneval v DD: 1. 3. (pozvánka v tomto vydání)
Velikonoční pouť: 10.–13. 4.
Pietní akce u pomníku letce Roberta Whiteheada: 11. 4.
Koncert pro deset strun – Jaroslav Svěcený a Lukáš Sommer: 20. 4.;
předprodej vstupenek od 16. 3. na OÚ
Stavění máje a pálení čarodějnic: 30. 4.
Pokládání věnců u pomníku padlých během 1. a 2. světové války: 8. 5.
Dětský den: 30. 5.
Letní slavnost na farní zahradě: 11. 7.
Letní kino na hřišti: 4. 8., 11. 8., 18. 8., 25. 8.
Loučení s létem: 29. 8.
Rozsvícení vánočního stromku a hlaholení: 28. 11.
Tento přehled zahrnuje akce, které pořádá nebo spolupořádá kulturní výbor, případně jiné organizace na Dobré Vodě (především SDH); podrobné informace nebo možné změny sledujte na internetových stránkách obce, na vývěskách, v Dobrovodském zpravodaji nebo na facebookovém
profilu Milujeme Dobrou Vodu.

Dobrovodské příběhy STAVBA barokního kostela II.

Interiér a osobnosti. Jak jsme psali v minulém vydání, stavba monumentálního barokního kostela Panny Marie Bolestné probíhala mezi lety 1733–1739 podle návrhu slavného architekta Kiliána Ignáce Diezenhofera. V pokračování se budeme věnovat výzdobě interiéru a osobnostem, které se na ní podílely.
Nad průčelím kostela stojí tři velké sochy, které zhotovil budějovický sochař Josef Dietrich, štukatérskou výzdobu vyhotovil italský štukatér Giovanni Battista de Allio. Nádherné fresky na stropě a stěnách maloval spolu
se svým pomocníkem jeden z nejvýznamnějších barokních umělců Václav Vavřinec Reiner v letních měsících roku 1735. K výzdobě kopule zvolil symbolické vyjádření sedmi ran Panny Marie, zobrazení zázračného
pramene a místní pověsti o havíři, který zabloudil ve štole a díky modlitbám k Panně Marii našel cestu ven.
Podle knihy Mým domovem je Dobrá Voda autora Václava Vondry

pokračování příště

4/ sport KULTURNÍ AKCE inzerce
Hokejbalová sezóna v plném proudu

V létě 2019 proběhla rekonstrukce hokejbalového hřiště. Tímto bych chtěl poděkovat obci a všem spoluhráčům,
kteří se na tom aktivně podíleli. Hřiště se zázemím je na perfektní úrovni.
Hokejbalová sezóna 2019/2020 začala v září. Začátek nové sezóny se nám bohužel moc nevydařil.
Po špatném začátku přišla úspěšná série čtyř vítězství v řadě a postup tabulkou až na osmé místo.
Týmu se momentálně daří a určitě se budeme snažit
navázat na výborné výkony z posledních zápasů.
Vzhledem k tomu, že do konce základní části zbývá
ještě pět zápasů, tak je boj o účast v play off otevřený.
Jsem rád, že tento sport zaujal i mladou generaci. Od minulé sezóny se nám podařilo rozšířit kádr
o čtyři hráče dorosteneckého věku. Tito kluci se

v poměrně krátkém čase dostali do formy a stali se
rovnocennými hráči mužstva. Do budoucna doufám,
že tento sport přitáhne ještě další mladé hráče.
Pro ty, kteří by nás chtěli podpořit, zde je rozpis
domácích zápasů:

SO 15. 2. 10:20 hodin Dobrá Voda – Fireport ,,B“
SO 29. 2. 10:20 hodin Dobrá Voda – Samson
SO 7. 3. 10:20 hodin Dobrá Voda – Čejkovice ,,B“



Nahoře zleva: Petr Nekola, Ladislav Klimeš, Jiří Zikmunda, Pavel Placek, Pavel Nekola, Daniel Jungwirt, Jiří Honsa;
dole zleva: Vladimír Volavka, Filip Tůma, Pavel Krlín, Miloslav Horejš, Milan Schmied (chybí Petr Honsa).

Pavel Nekola

foto: archiv klubu
Pavel Nekola

Island - ostrov ledu a ohně
NEplacená
inzerce:

Beseda a promítání fotografií
Zdeňka Bárty z cesty po Islandu

26. února 2020 / 17:00
Vstup zdarma.

V dětském oddělení Obecní knihovny
Dobrá Voda u Č. Budějovic.
Info: dobravoda.knihovna@centrum.cz, tel: 387 201 789 a fb knihovny.
Na této akci mohou pověření pracovníci provádět fotodokumentaci.

placená inzerce:
▮ DONICAR s.r.o. – práce s hydraulickou rukou, dosah až 21 metrů, nosnost 0,8 až 6 tun.
Vozidlo nosnost 9,6 tun, 14 EPAL. Tel.:725 252 964

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

▮ Hana Bartyzalová – realizace a údržba zahrad – pletí záhonů, sekání trávníků, stříhání
keřů a živých plotů, celoroční údržba zahrad.
Tel.: 723 528 871, zahrady.bartyzalova@seznam.cz

▮ Chcete se pobavit při sklence dobrého vína? Chcete degustaci pro přátele
a kamarády? Zajděte k nám do VINOTÉKY NA DOBRÉ VODĚ. Čekají Vás moravská 		
vína, moselský riesling, italské červené a pochutiny pro Vaše mlsné jazýčky!
Tel.: 724 387 744

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
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