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slovo starosty

Vážení spoluobčané,
komunální volby jsou již za námi a jistě už znáte výsledky, které jsou
všem dostupné z několika různých zdrojů, např. z úřední desky obce.
Pokud přeci jen někdo o výsledku voleb není srozuměn, v tomto vydání
zpravodaje jsou výsledky také zobrazeny. Všem zvoleným zastupitelům
touto cestou gratuluji a přeji úspěšné volební období. Zastupitelé mají
před sebou čtyři roky (tvrdé) práce a pevně věřím, že každý zvolený
zastupitel bude svou funkci vykonávat pečlivě a svědomitě, včetně mne.
Rád bych touto cestou poděkoval všem lidem, kteří podpořili nově zvolené zastupitele a jistě nemluvím pouze sám za sebe, pokud sdělím, že
vás nezklameme.
Dík patří všem lidem, kteří přišli k volbám a svým hlasem podpořili
jakéhokoliv kandidáta. Svým hlasem jste dali najevo, že vás budoucnost
obce zajímá. Musím ale přiznat, že jsem zklamán poměrně malou účastí
při volbách. Bohužel se ukazuje, že více než polovině obyvatel naší obce
je dění v obci lhostejné a nemají zájem kohokoliv podpořit. Možná se
pletu, ale čísla hovoří jasně a cca 40 % voličů je prostě málo.
Pár týdnů před volbami do zastupitelstva obce jsem zčásti absolvoval,
spolu s pověřenými pracovníky, roznos obálek s volebními lístky. Ač
jsem tomu dlouho nevěřil, musím přiznat, že snad v každé ulici, kde
jsem byl přítomen, byl roznos obálek nějakým způsobem komplikován.
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foto: Adam Jestřáb
Asi nejčastěji se roznášející osoba potkává s neúplným značením domů.
Často chybí cedulka s číslem popisným či orientačním nebo není označení dobře vidět od plotu. Toto považuji za docela zásadní problém a jako
starosta obce žádám všechny majitele, aby si důkladně zkontrolovali značení domů a pokud chybí, aby je neprodleně doplnili. Další komplikací
mohou být malé schránky, mnohdy i ve špatném stavu, či úplně chybějící, nebo hůře dostupné schránky, zejména když z druhé strany plotu
na vás skáče rozzuřený pes. I toto by bylo vhodné řádně zkontrolovat
a upravit. Je to v podstatě vizitka majitele nemovitosti a jistě vám budou
vděčni všichni lidé, kteří se roznosem pošty, různých tiskovin a dodáváním všelijakého zboží zabývají.
Nové zastupitelstvo má před sebou čtyřleté období svého fungování v obci a k řešení toho bude opět mnoho. Jako první bude svoláno
ustavující veřejné zasedání zastupitelů obce, kde dojde ke složení slibu
zvolených zastupitelů, a dále proběhne mimo jiné volba starosty a místostarosty. Termín tohoto zasedání bude opět včas uveřejněn na webu
obce či ve vývěskách. Jistě by bylo vhodné přijít se na zvolené zastupitele
podívat, popř. se s nimi seznámit. V následujícím volebním období vám
budeme oporou a v případě potřeby se na kteréhokoliv zastupitele můžete obrátit. Těším se na brzkou shledanou.
	
Bc. Petr Štika, starosta obce
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střípky z veřejného zasedání
Na veřejném zasedání zastupitelů obce dne 15. 9. 2022 bylo mimo jiné
projednáno a schváleno:
Schválení kupní smlouvy (koupě nemovitosti). Obec Dobrá Voda
u Českých Budějovic získala možnost koupit nemovitost, a to pozemek
parc. č. 3363, jehož součástí je stavba s č. p. 1395. Jedná se o stavbu současné trafostanice v ulici Požárníků. Vlastník nemovitosti, společnost
EG.D, a.s., nabídla obci uvedenou nemovitost za cenu dle znaleckého posudku ve výši 535.110 Kč bez DPH.
Schválení změny č. 4 územního plánu. Změna územního plánu se
týká především regulace možné výstavby v rámci ploch určených pro rodinnou rekreaci, resp. zamezení výstavby rodinných domů v této oblasti.
Dále se změnou územního plánu řeší změny využití u několika konkrétních parcel. O změně územního plánu se konalo dne 25. 7. 2022 veřejné
projednání, nikdo námitky ani připomínky neuplatnil.
Schválení poskytnutí finančního daru. Starosta obce navrhl poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč pro SH ČMS – SDH Dobrá Voda
u Českých Budějovic, IČ 65059905, a to na podporu činnosti sboru dobrovolných hasičů.

Schválení kandidátů na přísedící pro Okresní soud v Českých Budějovicích. Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic byla na základě dopisu
od Okresního soudu v Českých Budějovicích, obdrženého dne 26. 8. 2022,
požádána o navržení vhodných kandidátů na přísedící pro Okresní soud v Č.
Budějovicích. Obec Dobrá Voda u Č. Budějovic navrhla jednoho vhodného
kandidáta a předseda Okresního soudu neměl námitek proti jeho zvolení.
Schválení aktualizovaného Organizačního řádu obce. Aktualizace
Organizačního řádu obce, která mimo jiné vychází z platného Organizačního řádu obce ze dne 1. 11. 2006, stanovuje zásady činností a řízení
obecního úřadu, úkoly a vzájemné vztahy, organizační strukturu, rozsah
pravomocí, povinností a odpovědností zaměstnanců úřadu. Dále je organizační řád upraven v souladu se zákonem o obcích a zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Schválení podání žádosti o dotaci. Jedná se o dotační titul Regiony
ÚSC 2022, který byl vyhlášen pod záštitou NSA. Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic má možnost tuto dotaci využít při rekonstrukci stávajících
šaten pro sportovní klub, a to s minimální finanční spoluúčastí 50 %.

Bc. Petr Štika, starosta obce

Stavební činnost během srpna a září
Během letních měsíců se naplno rozběhla největší stavební akce v obci
„Stavební úpravy a přístavba víceúčelového sálu“. Vzhledem k příznivému počasí bylo možné realizovat zásadní objem zemních prací a spodní
stavbu, aniž by došlo k zatěžování života v obci znečištěnými komunikacemi. V současnosti se provádějí monolitické konstrukce 1. podzemního
podlaží, kde bude umístěna nová akumulační nádrž na dešťovou vodu.
Nádrž bude zachycovat dešťovou vodu z nové budovy a z tribuny, voda se
bude využívat pro zavlažování fotbalového hřiště.
Práce jsou prováděny dle plánu a pokud nenastane dlouhodobě nevhodné počasí, předpokládáme do konce roku mít postavenou a zastřešenou hrubou stavbu. Vyvolanou akcí, která souvisí s touto stavbou, bylo vybudování náhradního zázemí pro fotbalisty a rozhodčí na protilehlé straně
hřiště. Zázemí je vybaveno vytápěnými šatnami a kompletním sociálním
zařízením. Vše bylo připraveno do zahájení nové fotbalové sezóny.
V souladu s časovým plánem byly realizovány také další akce v obci.
Na konci srpna byla dokončena oprava povrchů ulice Na Lukách, která
zahrnovala kromě výměny povrchů také opravu napojení uličních vpustí
a náhradu stávajícího veřejného osvětlení za úspornější.
Před prodejnou potravin bylo provedeno odvodnění a nový povrch
v místě, kde po každém dešti vznikala obrovská vodní plocha, která komplikovala přístup pro zásobování prodejny.

Na začátku září byla provedena instalace nových sloupů a světel po obvodu multifunkčního hřiště u základní školy. Světla byla osazena na základě světelně technického návrhu, který zaručuje dostatečné osvětlení
plochy pro provozované sporty a zároveň nezpůsobují rušivé osvětlení
sousedících pozemků. Cílem této akce je umožnit delší využití hřiště pro
sportování i v podzimním a zimním období. Možnost osvítit hrací plochu
budou moci pouze některé osoby, které se zaručí, že po 20:00 již nebudou
světla v provozu.
V průběhu měsíce srpna a září byla realizována další část rekonstrukce stávajícího plynovodního potrubí v obci. Tato etapa se týkala ulic Borová a částečně i ulice Pomezní. Nyní se plynaři přesunuli na křižovatku ulic Lázeňská
a Na Lukách, kdy pro výměnu potrubí využijí omezený provoz v této části
Lázeňské ulice. Na tuto akci bude navazovat od poloviny října letos poslední
část rekonstrukce potrubí v Sadové ulice mezi křižovatkami s ulicemi Pod
Lesem a Hornická. Plánovaná výměna plynového potrubí v ulici K Lusnému
bude z kapacitních důvodů přesunuta na jaro příštího roku.
Akcí, která postupuje pomalu a komplikuje život obyvatelům některých ulic, v současné době zejména ulic Hraniční a Nová cesta, je „Přeložka vedení VN“. Některé části trasy jsou již dokončené včetně povrchů,
nyní se pracuje již pouze na dvou koncových místech. Celá akce bude
dokončena v měsíci říjnu.
Ing. Jindřich Hájek, technik obce

Železobetonová konstrukce
prvního podzemního podlaží
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Prázdniny utekly jako voda a ve školce už je zase veselo. V červenci
byly vymalovány některé ložnice a chodby, také byly přetřeny latexové
nátěry v šatně u Bodlinek a byl opraven chodník u třídy Slůňátek.
Do stávajícího týmu nastoupila do třídy Slůňátek asistentka pedagoga Mgr. Zuzana Bícová a do třídy Broučků Jitka Jounová.
Začíná nám nový školní rok a s ním i nové radosti a také starosti.
Jak si zvykají na školní povinnosti naši předškoláčci? Nezapomněli přes
prázdniny to, co se ve školce naučili? Jak asi zvládnou vstup do školky
ti nejmenší, co jdou poprvé? Paní učitelky i ostatní zaměstnanci školky
dělají vše pro to, aby byla ve školce pohodová a vstřícná atmosféra a aby
bylo adaptační období pro všechny děti co nejpříjemnější.
Po celý školní rok bude mateřská škola pořádat divadla a výchovné
programy. V nejbližší době k nám přijede Divadlo z bedny s pohádkou
Kocour v botách a divadlo Kos s pohádkou Udatný Matyáš.
Těšíme se na hezké podzimní dny, již jsme vyhlásili tradiční Kaštaniádu, soutěž ve sběru kaštanů i žaludů.
V říjnu pozveme do školky rodiče na společné keramické odpoledne.
Za pomoci paní Štarkové budeme vyrábět z keramické hlíny a tvořit
výrobky na vánoční trh.
Přejeme všem krásné podzimní dny! Zuzana Strnadová a tým MŠ

Co nového ve škole?
První měsíc školního roku je vždy ve znamení organizace a plánování a nejinak tomu bylo i letos. Na září jsme naplánovali druhý ročník
setkání všech přátel školy na Zahradní slavnosti a bylo to zase velmi
příjemné.
Pod záštitou školního garanta probíhají každé pondělní ráno ve čtvrtých až sedmých třídách třídnické hodiny, ve kterých třídní učitelé
pracují nejen s aktuálním děním ve třídě, ale hlavně v individuálně
nastavených aktivitách pomáhají dětem pochopit své místo v třídním
kolektivu, pracovat s tím, co se nedaří, a naopak stavět na tom, co se
daří, stmelovat třídu, nebát se přiznat, když udělají chybu, dodržovat
dohodnutá pravidla a mnoho dalšího, co si možná my dospělí myslíme,
že je samozřejmé, ale bohužel ne vždy.
Na první říjnový týden máme letos nově naplánovány adaptační pobyty pro žáky šestých tříd, které by jim měly ulehčit přechod na druhý
stupeň, dát dětem i třídním učitelům možnost poznat se vzájemně i jinak
než jenom ve školních lavicích. Také hned na podzim plánujeme pokračovat v projektových dnech, tentokrát s environmentální tematikou a už
teď se moc těšíme.
Přeji všem krásný podzim.

Mgr. Lenka Scheinpflugová, ředitelka ZŠ a MŠ

Zahradní slavnost očima našich třeťáků
Ve středu 14. září se u nás ve škole podruhé konala Zahradní slavnost.
S počasím to bylo docela napínavé. Od rána bylo zataženo, ale nakonec to
dobře dopadlo. Na přípravy a během slavnosti nám sluníčko přálo.
Slavnost se konala v areálu školy. Kolem celé školy byla různá stanoviště. Jedno lepší než druhé. Hráli jsme si před školou i za školou, sportovali na hřištích. Kdo chtěl, mohli si vyrobit keramické mističky, papírové
záložky, skládací přáníčka, pomalovat ulity. Mohli jste bloudit bludišti
na listech papíru, hledat drobné rozdíly v obrázcích, vybarvovat mandaly nebo si prostě namalovat vlastní obrázek. Asi každý si chtěl zkusit
vyřešit kvíz na počítači. Otázky prověřily naše znalosti o škole. Zajímavé

byly postřehové hry. Mohli jsme hledat například krásného jednorožce.
V altánku jsme četli a skládali pohádky a básničky. A kdo rád sportoval,
mohl zdolávat opičí dráhu, prolézat látkovým tunelem, srážet plechovky,
prohánět hokejkou florbalové míčky, trefovat se do korfbalových košů,
zaskákat si ve skákacím hradu.
Dostávali jsme různé sladkosti. Mohli jsme si také koupit občerstvení,
posedět nebo jen tak postávat s poslouchat hudbu. A přitom jsme se potkávali se spoustou kamarádů.
Bylo to skvělé odpoledne.
foto: Milan Vysocký
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Komiksová podoba
Deníku Anne Frankové
pobaví i dojme
Asi existuje jen málo lidí, kteří toto kultovní dílo neznají. Hodně lidí
ho zná, ale mnohem méně lidí ho četlo. Klasické vydání deníku není
pro všechny, může nudit. Věřím, že velká část čtenářů ho ani nedočetla. Ale to by se mohlo změnit díky tomuto skvělému komiksovému
vydání.
Skvěle nakreslené, smutné
i vtipné, pro čtenáře všech věkových kategorií. Atraktivitě přidává
i vtipné a neustálé porovnávání sester - to je oproti originálu v knize
lehce navíc, ale vystihuje to, o čem
Anna psala. Popis běžného chodu
této netradiční domácnosti, jejich
problémy s hladem i psychikou.
Moc se mi líbily fantastické scény
znázorňující pocity a sny.
Ve výsledku se jedná o deník dospívajícího děvčete, které
na pozadí války řeší to, co každý
dospívající. Řeší vztahy s kamarády, vztahy s opačným pohlavím
i vztahy v rodině. Sní nad kariérou
spisovatelky a ženy, která povede jiný život než obyčejná hospodyně.
Přemýšlí nad svým „novým“ tělem a uchovává si naději v dobrý konec všeho. Vše za zvuků sirén, s úzkostí a strachem.
Život ve krytu popisuje s lehkostí a vtipem. Vše díky skvělé pozorovací schopnosti, zralému pohledu na svět a neskutečné sebereflexi. Kdyby jí byl dopřán šťastný konec, jistě by se spisovatelkou stala.
A vlastně, ona jí byla.
„Chci být k užitku a pro radost lidem, kteří žijí kolem mne, a přece
mě neznají. Chci žít dál i po své smrti. A proto jsem tak vděčná Bohu,
že mě už při mém zrození obdařil schopností rozvíjet se a psát, a vyjádřit tak všecko, co cítím.“
„A přece, hledím-li k nebesům, myslím si, že se všecko zase obrátí
k dobrému, že přestane i tato krutost, že se do řádu světa vrátí klid
a mír. Zatím musím zůstat věrná svým představám, v dobách, které
nastanou, je snad přece jenom bude možné uskutečnit!“
„Tady končí Annin deník.“
Petra Pavlíčková Aimová

„Je to ikonický a jedinečný text a projekt představoval značnou výzvu:
kdybychom chtěli převést do grafické podoby celý text, bez vynechání jediného slova, s úctou ke každému písmenku, které Anne napsala, vzniklo
by dílo o takových 3 500 stranách a prací na něm bychom strávili dobrých
deset let. A navíc by se tím nevyřešil hlavní současný problém: výrazný pokles počtu dětí, které čtou, protože většina z nich podlehla kouzlu
obrazovky. Nejtěžším úkolem bylo zachovat zhruba pět procent Annina
Deníku a současně se nezpronevěřit jejímu psaní.“
(z úvodní poznámky Ari Folmana)

Paví a čtenářské hody
Čekání na další knihu oblíbeného autora je jako čekání na novou lásku. Jako ona i kniha umí potěšit, někdy dokonce zastínit ty předchozí,
nebo totálně zklamat. Román Jana Štiftera Paví hody je tím prvním
případem. Zasekne se, nepustí, omámí i dojme. A polahodí oku, nutno dodat – je nádherně graficky upravená a proložená ilustracemi Sabiny Chalupové.
Příběhy venkovské románové kroniky proplouvají neklidnými vodami první poloviny 20. století a dějinné události zasahují do osudů jednotlivců a tím i celých rodin. Nejdříve prosakují skrze hovory
v hospodě, články v novinách, z toho, co kdo kde pochytil, pak ale
zasáhnou bezcitnou silou, berou si kus Československa i životy.
Krajina a místo, které je pro románové postavy zásadní, je jelenská
divočina a vesnice Horní Jelení. Tam se příběh rozvíjí, odtud pocházejí jeho postavy, právě tady se pořádají paví hody. Počátek vyprávění, rok 1918, je pro dva mladíky, Václava a Tondu, rokem bez starostí,
naplněným touhami a odvahou (k souboji s medvědem byla nutná
opravdu velká dávka); vydělávají si na živobytí, pálí po holkách, chodí na zábavy.
Po kratší epizodě z Hamburku,
bezútěšného „překladiště“ uprchlíků
do Ameriky, skočí příběh do roku 1935,
do Dašic, do domu bohatého velkopěstitele květáku, a jako hlavní postava se
objeví syn, kluk z Jelení; příběh přechází
z vypravěče na sugestivnější ich-formu,
z Dašic putuje zpět do Horního Jelení,
Pardubic, po přerušení do Trenčína roku
1944.
Na začátku a ke konci se Václav, již
pán středního věku, pokouší žít se svou
ženou v nádherné vile v Trutnově, domu
po vyhnaných českých sympatizantech
s nacisty. Až dojímá, jak žena hledá a nenachází důkazy kolaborace,
aby sama před sebou obhájila, že na tomto místě mohou žít. Krev ale
není voda, oba stárnoucí manželé patří do Horního Jelení, k sousedům, přátelům, pro které pořádali dvakrát ročně paví hody.
Možná vás bude během čtení napadat otázka, kde chudí lidé vzali
pávy na pohoštění celé vesnice. Vždyť je to královské jídlo… odpověď
je ke konci knížky, než se k ní pročtete, projdete emocemi, barvami,
úzkostí, vášní, přátelstvím, strachem; všechno napsané tak uvěřitelně,
prostě, a přitom velice silně, slovy a obraty, nad kterými budete žasnout.
Petra Miková

6/ kultura

Proč se nebát klasické hudby

Když nás před časem oslovil Lukáš Sommer, kytarový virtuóz, hudební
skladatel a dobrovodský rodák, že by rád uspořádal v kostele Panny Marie Bolestné festival klasické hudby, byla jsem dost skeptická ohledně návštěvnosti. Naštěstí se moje černé představy poloprázdného kostela nenaplnily, naopak se dvakrát kostel naplnil. A vstupenky na adventní koncert
s Pavlem Šporclem byly vyprodané během několika dní…
V rámci festivalu Tóny Dobré Vody proběhly již dva koncerty, ke kterým se vrátím a přidám pár slov o hudebnících. Lukášovi se totiž povedlo
pozvat k nám mladé, ale ve světě klasické hudby špičkové umělce.
Festival otevřel dne 9. 9. koncert Španělská noc, kde za doprovodu
Lukáše Sommera vystoupila Karolína Cingrošová, zpěvačka s šarmem
a hlasem takovým, že jsem se obávala o pevnost kostelních vitráží. Karolína Cingrošová studovala na Pražské konzervatoři, kde byla její profesorkou mezzosopranistka Jiřina Přívratská, a poté u tenoristy Zdeňka
Šmukaře na JAMU v Brně. Následně absolvovala postgraduální studium
na Univesität Mozarteum v Salzburgu, kde ji vedla norská sopranistka
Kjellaug Tesaker. Karolína působí jako koncertní zpěvačka a je stálou hostující sólistkou Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Je velice
všestranná. Zaměřuje se na klasický i moderní operní repertoár, věnuje se
písňové tvorbě, oratorní i staré hudbě, ráda si udělá výlet i do oblasti španělských zarzuel, klasického muzikálu nebo swingu (https://www.hfad.cz/
karolina-cingrosova/).
Následující pátek, 16. 9., zazněl kostelem Koncert na deseti strunách,
skladby pro kytaru a violoncello, hostem Lukáše Sommera byl Petr Nouzovský, který se řadí mezi nejlepší evropské violoncellisty své generace.
Můžeme ho slyšet na mnoha prestižních pódiích (Concertgebouw v Am-

sterdamu, Festivalový sál Bad Kissingen, Rachmaninovův sál v Moskvě,
Herkules Saal v Mnichově). Jeho hra je hodnocena superlativně pro svou
svrchovanou technickou noblesu kloubící se s originální hudebně tektonickou výstavbou jím interpretovaných skladeb. Petr Nouzovský studoval na Pražské konzervatoři, Hudební a taneční fakultě AMU (HAMU)
v Praze, Vysoké hudební škole v Drážďanech a na Královské konzervatoři
v Madridu, od roku 2017 je pedagogem Pražské konzervatoře (https://
www.nouzovsky.cz/zivotopis/).
Dne 21. 10. vás zveme na další koncert, tentokrát Večer slavných melodií, během kterého Lukáš Sommer vystoupí s klarinetistkou Annou
Paulovou, jež na sebe upozorňovala od dětství na národních i mezinárodních soutěžích, kde získávala nejvyšší ocenění. Největším úspěchem
Anny Paulové je 2. cena a titul laureáta na Mezinárodní hudební soutěži
Pražské jaro v květnu 2015, kde získala ještě řadu zvláštních cen. Je studentkou Akademie múzických umění v Praze, kde v současnosti pokračuje v doktorském studiu. Mezi její speciality patří také basetový klarinet.
V červnu 2022 získala speciální cenu Golden Medal (High Distinction)
na Manhattan International Music Competition a v listopadu 2022 vystoupí na festivalu Salon de Virtuosi v Bohemian National Hall v New Yorku
(https://www.pko.cz/concert/14-11-22/).
Jsme rádi, že jste si na koncerty udělali čas a svou přítomností ukázali
umělcům, že Dobrá Voda je opravdu kultivovaná a žijí tu lidé, kteří umění
vyhledávají a podporují. A my doufáme, že tento festival je prvním ročníkem a příští rok se dočkáme dalších koncertů.

za kulturní výbor Petra Miková

foto: Stanislav Scheinpflug
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Letní fotbalový kemp

První červencový týden se uskutečnil náš již tradiční fotbalový kemp mládeže. Kempu se zúčastnilo 30 dětí od mladší přípravky po starší žáky.
Počasí nám úplně nepřálo, a tak se vše nemohlo odehrát na travnatém
hřišti, ale v úterý jsme se museli přesunout do tělocvičny základní školy.
I přes tuto komplikaci jsme ale kompletní naplánovaný program úspěšně stihli. Děti kromě klasických fotbalových tréninků a zápasu absolvovali
také spoustu zábavných i vědomostních soutěží a her. V pondělí a v pátek
bylo na programu prověření pohybových schopností v skoku z místa, běhu
na 50 m a hodu do dálky medicinbalem. Některé výkony naší mládeže
nás velmi mile překvapily.
Kemp probíhal ráno od osmi hodin, v poledne byla pauza na oběd
a končili jsme okolo třetí hodiny odpoledne. V pátek jsme všechny odměnili drobnými cenami za předvedené výkony a už se těšíme na pravidelné
tréninky a zápasy. Děkujeme všem zúčastněným za skvělé výkony a také
trenérům a všem ostatním, kteří nám pomáhali kemp organizovat.

Michal Beredzas

Retro turnaj jako (nejen)
oprášení dřevěných raket

První sobotu v září proběhl na našich kurtech tenisový turnaj s dřevěnými raketami. Turnaj nazýváme „Retro turnaj“. Byl to teprve druhý ročník,
v ročníku loňském se nás sešlo deset statečných, letošní ročník už se konal
ve větším počtu, a to čtrnácti účastníků. Účastníci pojali turnaj vážně
a přišli oblečeni v retro stylu.
Systém turnaje byl formou losovaných dvojic. V první části turnaje
proběhly souboje ve skupině, kdy hrál každý s každým. Následně se podle
pořadí ve skupině určily čtvrtfinálové dvojice. Vítěz skupiny čekal rovnou na semifinále. Finalisté museli při cestě turnajem uhrát devět zápasů
a každý zápas se hrál na jeden set bez výhod. Ve finále na sebe narazily
dvojice: Věra Harantová – Jan Kadlec st. a Iveta Kolářová – Ivo Šašek,
kdy šťastnější byla dvojice Kolářová – Šašek, která zvítězila v poměru 6:2.
Děkuji všem zúčastněným za krásnou atmosféru a předvedené zápasy
a budu doufat, že se příští rok sejdeme v minimálně podobném počtu
a vyndáme zase nějaké dřevěné rakety, které ležely na půdě v prachu zapomnění. 
Pavel Tůma

Korfbal na Dobré Vodě

Dovolte mi představit jediný týmový míčový sport, kde hrají holky a kluci
dohromady – korfbal. Vznikl v roce 1902 v Nizozemsku pro potřeby smíšených hodin tělesné výchovy. U nás na jihu Čech se hraje od roku 1990
a historicky patříme mezi nejúspěšnější kluby v České republice. Pravidla
jsou jednoduchá. Cílem je trefit koš, který je 3,5m vysoko, a každý tým má
8 hráčů (4 muže a 4 ženy).
Na Dobré Vodě se korfbal začal hrát během školního roku 2021/2022,
kdy si tento sport vyzkoušely na tři stovky dětí z místní základní školy
a pak se mohly přihlásit do kroužku, který zde vznikl. Během školního
roku se uskutečnilo několik turnajů, kde se naši zástupci mohli porovnat
s dětmi z Českých Budějovic, Tábora a Znojma, a velmi se jim dařilo
a vždy získali v nějaké z kategorií první místa a krásné medaile. Celé to
vyvrcholilo před koncem školního roku, když jsme pozvali ostatní týmy
k nám na Dobrou Vodu, kde se uskutečnil turnaj na 5 hřištích, sehrálo
se více jak 40 zápasů, padlo přes 500 košů a nakonec bylo rozdáno 70
medailí. Týmy z Dobré Vody zde obsadily první místa v kategorii do
6 let a v kategorii do 12 let. S nejstaršími zástupci jsme v květnu vyrazili
autobusem na celorepublikový turnaj do Kutné Hory, kde se nám podařilo
získat dvě druhá místa a zakončit tak velmi úspěšný rok.
Ani během letních prázdnin jsme nezaháleli a po červencovém odpočinku jsme začali v srpnu trénovat na místním venkovním hřišti. Poslední
srpnový víkend pak následovalo soustředění v Křemži, kde jsme společně
s Českými Budějovicemi trénovali, vyzkoušeli jsme si i korfbal na písku
a nechyběl výlet na Dívčí Kámen ani večerní táborák. Poslední tři prázdninové dny pak patřily příměstskému táboru, na kterém jsme také měli

velké zastoupení a děti si zde kromě korfbalu mohly vyzkoušet i spoustu
dalších sportů. I v letošním roce budeme trénovat na místní ZŠ a pokud
se budete chtít k nám přidat, budeme moc rádi.
Děkujeme ZŠ Dobrá Voda, obci Dobrá Voda, rodičům a všem našim
malým sportovcům za výbornou spolupráci a těšíme se s vámi na viděnou
pod vysokým košem i ve školním roce 2022/2023.
Vlastimil Krejčí

8/ Pozvánky inzerce

Výstava ovoce a dny
otevřených dveří
Zveme všechny na naši tradiční výstavu ovoce, která proběhne od 14. 10. do 18. 10. od 9:00 do 17:00. Opět bude
ke zhlédnutí mnoho odrůd jablek a hrušek a také dalších
plodů podzimu. Návštěvníci mohou volit Jablko výstavy,
Jablko školy a Kolekci výstavy.
Zájemci si mohou prohlédnout areál školy, učebny, laboratoře, středisko praxe, dílny, ovocný sad. Výstava ovoce
je také dnem otevřených dveří, zájemcům o studium jsme
plně k dispozici, provedeme Vás areálem školy a zodpovíme Vaše dotazy.
Těšíme se na Vaši návštěvu, SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Rudolfovská 92, České Budějovice.

Mgr. Olga Cahová

Místo konání: Ševětín – myslivna u Dubenského rybníka,
bod záchrany CB 025

, GPS 49.0892408N, 14.5711114E

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

▮

Soukromá výuka francouzštiny pro začátečníky,
pro pokročilé, konverzace. Prezenční výuka
pro jednotlivce i malé skupinky v Suchém Vrbném, 		
možnost i on-line. Mgr. Jana Lemochová,
tel.: 608 244 748, e-mail lemochovaj@seznam.cz

▮

KOMINICTVÍ – JUNG Miroslav z Českých Budějovic
provádí periodické čištění a kontroly komínů od
plynných a tuhých paliv. Možno se objednávat
telefonicky, nebo přes sms, tel.: 608 043 563.

▮

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

Dobrovodský zpravodaj č. 118. Vychází 5–6x ročně. Datum vydání 5. 10. 2022, uzávěrka příštího čísla: 11. 11. 2022. Jako periodický tisk územního
samosprávného celku vydává Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic, U Domova důchodců 1356/33, IČ 00581232. Evidováno MK ČR pod číslem E10908.
Grafická úprava a sazba: Jaroslav KLM Klíma – BASTA. Redakční rada: Petra Miková, Marcel Chrástka, Milan Přecechtěl. Neoznačené fotografie: archiv
redakce nebo autoři článků. Redakce si vyhrazuje právo na případné krácení příspěvků. Tisk: tiskárna KARMÁŠEK v nákladu 1000 kusů.

